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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Đất đai là tài sản chung và vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, vừa là tư 
liệu vừa là đối tượng sản xuất, là nơi phân bố dân cư và cũng là nơi xây dựng 
các công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh, quốc phòng, là 
thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Vai trò của đất đai đối với 
con người và các hoạt động sống trên trái đất rất quan trọng nhưng lại giới hạn 
về diện tích và cố định về vị trí.  Do vậy, việc khai thác sử dụng nguồn tài 
nguyên đất đai phải hết sức tiết kiệm và hợp lý trên cơ sở hiệu quả, bền vững và 
mang tính khoa học.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai, tạo nên sự phát triển hài hoà, cân đối cho từng địa 
phương và cho đất nước để hòa nhịp cùng với xu hướng phát triển theo nền kinh 
tế thị trường. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý 
thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử 
dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất. 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 
và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 
đến quy hoạch thì việc Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 15 nội 
dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời Luật Đất đai năm 2013, 
Luật số 35/2018/QH14 đã dành Chương IV với 17 điều (từ Điều 35 - Điều 51) 
để quy định về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó quy định kỳ 
quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, kỳ kế hoạch sử dụng đất được lập 5 năm một 
lần (Điều 37), nhằm phân bổ đất đai cho các mục đích phù hợp với mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đó. Ngoài ra tại khoản 2 Điều 37 quy 
định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”. Kế hoạch sử dụng 
đất hàng năm của cấp huyện phải được thông qua Hội đồng thẩm định của tỉnh 
trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt (Điều 44), tại khoản 3 Điều 45 quy định 
“Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế  
hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình  
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất trước  
khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện”. Tại khoản 1 
Điều 52 quy định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích  
sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan  
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nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để 
UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất.

Mặt khác, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có vai trò rất quan trọng, 
là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nội 
dung lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm là nhằm cụ thể hóa nhu cầu 
sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các cấp; xác định khả năng đầu tư, huy động 
nguồn lực để thực hiện; từ đó xác định diện tích các loại đất cần phải thu hồi để 
thực hiện công trình, dự án trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là cơ sở pháp lý quan trọng để  các tổ 
chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng đất thực hiện Kế hoạch 
đã được phê duyệt; củng như thực hiện việc thu hồi đất; giao đất; cho thuê đất; 
chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện 
Trần Văn Thời theo đúng quy định pháp luật.

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, cùng với sự giúp 
đỡ, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Trần 
Văn Thời đã tổ chức triển khai lập  “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện  
Trần Văn Thời”  để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, làm căn cứ 
pháp lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và góp phần 
phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục đích, yêu cầu

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhằm tạo cơ sở pháp lý để phân bổ 
quỹ đất hợp lý cho các mục đích sử dụng đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
đất phát triển các lĩnh vực kinh tế  -  xã hội trên địa bàn huyện Trần Văn Thời 
phải đạt được các nội dung sau:

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

- Đánh giá tình hình quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021;
- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 và 

phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã. 

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong 2022 
đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 
dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm 2022.
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- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 
việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất trong năm 2022 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng đất. 

- 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 2022. 

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

3. Phạm vi thực hiện dự án

- Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được thực hiện trên toàn bộ diện tích 
tự nhiên trong phạm vi địa giới hành chính huyện Trần Văn Thời và được xây 
dựng cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

4. Căn cứ pháp lý và cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất

4.1. Căn cứ pháp lý

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013;

Luật Đất đai năm 2013;

Luật số 35/2018/QH14 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 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng đất;

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về 
Sửa đổi, bổ sung một số điều  Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng  4 
năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ, 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Đất đai;

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về 
điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ 
cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau;

Thông tư  số  27/2018/TT-BTNMT ngày  14 tháng  12 năm 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;

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015  của  Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị 
định 43/2014/NĐ-CP và  Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ.

Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 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  số  37/2014/TT-BTNMT ngày  30  tháng  6  năm 2014  của  Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Thông tư  số  01/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 04 năm 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;

Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau; 

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội 
đồng nhân 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;
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Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 04 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Nghị quyết 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 tháng 10 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về 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 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ;

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành danh mục bổ sung dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh;

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

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

Nghị quyết số  14/NQ-HĐND ngày  19 tháng  3 năm  2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch đầu tư công năm 2022;

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

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 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 trong năm 
2022 tỉnh Cà Mau;

Nghị quyết số  08/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau 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.
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Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 14 tháng 04 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trần 
Văn Thời;

Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc 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 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh Cà Mau;

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 
05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định số 
41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

4.2. Tài liệu, số liệu liên quan

Công văn số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 04 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định và phê duyệt Quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm cấp huyện;

Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 
và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện;

Công văn số 8765/UBND-NNTN ngày 25 tháng 11 năm 2019 của UBND 
tỉnh Cà Mau về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh;

Công văn số 2393/UBND-NNTN ngày 14 tháng 04 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 
2021-2030 trên địa bàn các huyện, thành phố;

Công văn số 5405/UBND-NNTN ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Công văn số 2666/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện về 
việc phân bố chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 cho cấp 
huyện;

Công văn số 1559/STNMT-PQLĐĐ ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện;
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Công văn số 1759/STNMT-QLĐĐ ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 cấp huyện;

Công văn số 3034/STNMT-QLĐĐ ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc chỉ tiêu sử dụng đất  đến năm 2030 tỉnh Cà Mau 
tạm phân bổ trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau;

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trần Văn Thời;

Kết quả thống kê đất đai năm 2010, năm 2020, kiểm kê đất đai năm 2019 
của huyện Trần Văn Thời;

Niên giám thống kê của Cục Thống kê tỉnh Cà Mau năm 2010; năm 2015; 
năm 2020;

Báo cáo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2021-
2025;

Dự thảo kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 tỉnh Cà Mau;

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch 2021-
2030;

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030;

Quy hoạch tổng thể phát triển nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản tỉnh Cà 
Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Cà Mau;

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2025;

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau;

Quy hoạch ngành, lĩnh vực của tỉnh có liên quan trên địa bàn huyện;

Các số liệu, tài liệu khác có liên quan.
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn 

huyện đã được các sở, ban ngành, UBND các xã, thị trấn xác định;
Các số liệu, tài liệu khác có liên quan đến lĩnh vực thu hồi, giao đất trên địa 

bàn huyện năm 2022.
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PHẦN 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 Trần Văn Thời cách trung tâm tỉnh Cà Mau khoảng 30 km về hướng 
Tây  Bắc  với  diện  tích  tự  nhiên  theo  số  liệu  kiểm kê  đất  đai  năm 2019 là 
70.346,70 ha; bao gồm 02 thị trấn: Thị trấn Sông Đốc, thị trấn Trần Văn Thời và 
11 xã: Xã Trần Hợi, xã Phong Lạc, xã Phong Điền, xã Lợi An, xã Khánh Lộc, 
xã Khánh Hưng, xã Khánh Hải, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Bình Tây, 
xã Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình. Có các mặt tiếp giáp như sau:

- Phía Đông: Giáp thành phố Cà Mau và huyện Cái Nước;

- Phía Tây: Giáp biển Tây (Vịnh Thái Lan);

- Phía Nam: Giáp huyện Phú Tân;

- Phía Bắc: Giáp huyện U Minh và huyện Thới Bình.

1.1.2 Địa hình, khí hậu, thủy văn

* Địa hình

Nhìn chung địa hình trên địa bàn huyện Trần Văn Thời tương đối bằng 
phẳng và thấp, trong đất liền không có núi đá (ngoài biển có Hòn Đá Bạc, Hòn 
Chuối, Hòn Buông),  độ cao phổ biến từ 0,2 - 1,2m so với mặt nước biển, các 
khu vực trầm tích sông hoặc sông - biển hỗn hợp có địa hình cao hơn; các khu 
vực trầm tích biển - đầm lầy hoặc đầm lầy có địa hình thấp hơn (trung bình và 
thấp trũng). Một số khu vực thấp trũng trong mùa mưa có mực nước khá cao từ 
0,6m đến 0,8m, đây là những vùng gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất lúa 
trong mùa mưa và vùng tích phèn vào mùa khô.

* Khí hậu

Huyện Trần Văn Thời 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 2019 của tỉnh Cà Mau, lượng mưa trung 
bình năm 2019 của huyện Trần Văn Thời là 2.275,70 mm, tháng có lượng mưa 
trung bình cao nhất trong năm là tháng 9 với 643,3 mm và tháng có lượng mưa 
trung bình thấp nhất trong năm là tháng 2 và tháng 3 hầu như không có mưa. 
Nhiệt độ trung bình năm là 28,00C, chệnh lệch nhiệt độ giữa tháng nóng nhất và 
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tháng lạnh nhất không quá 4,00C. Số giờ nắng các tháng trong năm 2.371,70 giờ. 
Độ ẩm không khí trung bình 80%. 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau năm 2020;

* Chế độ thủy văn

Huyện có hệ thống sông ngòi chằng chịt, chịu chi phối bởi 02 chế độ triều 
bao gồm: Triều biển Đông có chế độ bán nhật triều với biên độ truyền triều khá 
cao và chế độ triều biển Tây có chế độ nhật triều không đều. 

Chế độ triều tạo nên những dòng chảy phức tạp trong nội địa, hình thành 
nên những vùng giáp nước gây trở ngại rất lớn cho quá trình tiêu và dẫn nước 
trong vùng. Mùa mưa thì gây ngập úng, mùa khô thì mặn xâm nhập. Đây là vấn 
đề đặt ra cho công tác thủy lợi nhằm giữ ngọt và ngăn mặn phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân dân.

1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Theo tài liệu điều tra đánh giá tài nguyên đất tỉnh Cà Mau của Phân viện 
Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp Miền Nam, đất ở huyện Trần Văn Thời là 
các đất mặn, phèn và đất than bùn được hình thành trên các trầm tích trẻ, được 
tạo thành do trầm tích sông biển hỗn hợp; trầm tích sông - đầm lầy; trầm tích 
biển - đầm lầy. Đặc điểm nổi bật của tài nguyên đất đai của huyện là hai quá 
trình mặn và phèn xen kẽ nhau. Trên Bản đồ đất tỉnh Cà Mau tỷ lệ 1/100.000, 
đất đai huyện Trần Văn Thời được chia ra 13 đơn vị chú dẫn bản đồ, thuộc 4 
nhóm đất. Trong đó: 

- Nhóm đất mặn có 45.806 ha (63,941%) diện tích tự nhiên, bao gồm: 

+ Đất mặn ít 33.485ha, phân bố tập trung ở phía Nam bờ Bắc Sông Đốc, 
không bị ảnh hưởng trực tiếp của ngập thủy triều mặn lên mặt đất, cơ chế xâm 
nhập mặn vào đất là từ nguồn mạch nước ngầm bị nhiễm mặn, vì vậy độ mặn 
trong đất thấp, trị số pH hơi chua ở tầng mặt và trung tính ở tầng đất sâu, hàm 
lượng chất dinh dưỡng đều đạt mức trung bình đến thấp.

+ Đất mặn trung bình và đất mặn nặng 2.910 ha, phân bố chủ yếu ở các xã 
Phong Lạc, Lợi An, thị trấn Sông Đốc, trị số pH trung hòa đến hơi kiềm, hàm 
lượng chất hữu cơ trung bình đến thấp, đạm tổng số từ trung bình đến thấp, lân 
tổng số khá, kali tổng số cao.

- Nhóm đất phèn có 20.363 ha, chiếm 28,43% diện tích tự nhiên, bao gồm: 
đất phèn tiềm tàng 13.763ha, đất phèn hoạt dộng 6.600ha. Phân bố ở phía Bắc 
của huyện và khu vực ven Sông Đốc, ven biển Tây. Ngoài hạn chế do các độc 
chất phèn, nhóm đất phèn còn bị nhiễm mặn. Nhìn chung các loại đất phèn có 
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độ phì tiềm tàng cao, hàm lượng chất hữu cơ rất giàu, đạm tổng số cao, giàu 
kali, lân tổng số hơi nghèo, các Cation kiềm trao đổi khá cao.

- Nhóm đất than bùn có 1.771,0 ha chiếm 2,47% diện tích tự nhiên, phân 
bố trong khu vực rừng tràm ở phía Bắc huyện, được hình thành ở các khu vực 
trũng, thấp nơi có mực nước ngầm nông và có tình trạng dư thừa nước mặt, với 
tầng hữu cơ dày, giàu mùn, đạm  và kali tổng số cao, nhưng lân tổng số nghèo. 

- Nhóm đất đỏ vàng trên đá sa thạch có diện tích 35 ha, chiếm 0,05% diện 
tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở xã Khánh Bình Tây (Hòn Đá Bạc). 

1.2.2. Tài nguyên nước

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

- Nước mưa: Là nguồn nước ngọt chủ yếu, hàng năm nước mưa cung cấp 
với lượng khá lớn, là nguồn nước chủ yếu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 
chăn nuôi và một phần cho sinh hoạt.

- Nước mặn: Là nguồn nước được đưa vào từ biển. Nước mặn không thích 
hợp đối với cây con nước ngọt, ngược lại nước mặn lại là tài nguyên quý giá để 
phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng ngập mặn...Trên thực tế ngành 
thủy sản đã là ngành kinh tế mũi nhọn có những đóng góp lớn cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm vừa qua.

- Nước ngầm: Nước ngầm phổ biến ở huyện có 02 tầng, gồm: tầng có độ 
sâu trung bình 80 - 100 m, là nước ngầm có áp, trữ lượng dồi dào, tuy nhiên 
tầng nước này nhiều khu vực trên địa bàn huyện đã bị ô nhiễm, hiện nay còn 
tầng có độ sâu 180 - 200 m, là nước ngầm có áp, trữ lượng dồi dào và có chất 
lượng tốt. Đến năm 2020, áp lực khai thác sử dụng nguồn nước ngầm là rất lớn. 
Đây là nguồn nước sạch quan trọng cho sinh hoạt dân cư và chế biến nông sản.

1.2.3. Tài nguyên rừng:

Huyện Trần Văn Thời có 10,97% diện tích đất lâm nghiệp. Đa số là đất 
rừng phòng hộ ven biển Tây và Vườn quốc gia U Minh Hạ. Rừng nơi đây có 2 
đặc điểm riêng biệt là rừng ngặp mặn ven biển và rừng tràm ngập úng phèn:

- Hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển Tây: Chạy dài theo bờ biển Tây với 
chiều dài gần 34 km có vai trò cân bằng sinh thái vùng ven biển, điều hoà khí 
hậu và phòng hộ ven biển, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen động 
thực vật quý hiếm.

- Hệ sinh thái rừng tràm ngập úng phèn: Rừng tràm U Minh thuộc hệ sinh 
thái đất ngập nước nội địa, với rừng tràm trên đất phèn và đất than bùn. Cùng 
với U Minh Thượng (Cà Mau) là một trong hai nơi duy nhất ở Việt Nam có hệ 
sinh thái rừng này, đồng thời là vùng đất ngập nước quan trọng và có giá trị  
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trong vùng hạ lưu sông Mê Kông và Đông Nam Á. Đặc trưng cơ bản của bồn 
trũng U Minh là quá trình nâng lên của thế đất hình dạng lòng chảo, mà trung 
tâm bồn trũng là hệ sinh thái rừng U Minh Hạ, với diễn thế tự nhiên của hệ sinh 
thái rừng ngập mặn chuyển hẳn sang rừng tràm khi tiến sâu vào nội địa và ngọt 
hóa dần bồn trũng.

-  Chính những đặc trưng nổi bật và riêng biệt đó ngày 26/5/2009 Vườn 
quốc gia U Minh Hạ được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh 
quyển của thế giới.

1.2.4. Tài nguyên biển, đảo

Huyện có đường bờ biển dài khoảng 34 km, diện tích lãnh hải khoảng 100 
km2. Là vùng biển nông và là vùng biển bãi bồi, điều kiện khí tượng thủy văn 
tương đối ổn định. Đây là vùng có nhiều loại động vật phù du sinh sống, là 
nguồn thức ăn cho cá tôm sinh sản và phát triển. Biển còn gắn liền với lợi thế về 
giao thông vận tải biển. Dọc theo bờ biển, có nhiều cửa sông lớn thông ra biển 
đã hình thành một số cụm kinh tế ven biển, các làng cá có đông dân cư sinh 
sống. Vùng ven biển, với rừng ngập mặn có thể kết hợp nuôi trồng thủy sản. 
Biển đã và sẽ tạo ra vị thế phát triển cho huyện thông qua các lĩnh vực khai thác 
thủy sản, du lịch và chế biến thủy sản, vận tải biển và đặc biệt là nhiệm vụ an 
ninh quốc phòng vùng biển, đặc biệt tại 3 cụm Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và Hòn 
Buông. Nhiều hoạt động kinh tế - xã hội của huyện đang và sẽ có mối quan hệ 
chặt chẽ với việc khai thác, bảo vệ tài nguyên biển, đảo.

1.2.5. Tài nguyên nhân văn và phát triển dịch vụ du lịch

Huyện Trần Văn Thời có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch biển đảo và 
du lịch sinh thái, từ những giá trị đặc trưng của Hòn Đá Bạc, Hòn Chuối và đầm 
Thị Tường hiện vẫn còn nguyên sơ giá trị chưa được khai thác.

Theo nhiều tài liệu ghi lại, Hòn Đá Bạc có niên đại khoảng 180 triệu năm 
(thuộc kỷ Jura giữa - Trung sinh). Trên hòn vô số những viên đá granit (đá hoa 
cương) xếp chồng lên nhau, với những hình thù hết sức độc đáo; cùng với các 
mảng rừng và thảm thực vật nguyên sinh. Ngoài ra, nơi đây còn có Đền thờ Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Lăng Ông Nam Hải. Trong lăng Ông, có trưng bày và thờ 
bộ xương cá voi dài khoảng 13m. Hàng năm, lễ Nghinh Ông (tức cá voi được 
gọi tôn) được tổ chức long trọng vào ngày 23 tháng 5 âm lịch. 

1.3. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Trần Văn 
Thời năm 2021

Theo nội dung Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng    năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 
thang năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021 địa bàn huyện 
trong năm qua cụ thể như sau:

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_l%E1%BB%8Bch
http://vi.wikipedia.org/wiki/23_th%C3%A1ng_5
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1_voi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A7_t%E1%BB%8Bch_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%ABng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A1_granit
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1.3.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ đầu năm Uỷ ban 
nhân dân huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giao chỉ tiêu để các 
ban, phòng huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện, đến nay có 
16/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 03 chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người, thu 
ngân sách nhà nước và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới không đạt so với Nghị 
quyết nhiệm vụ năm1. Kết quả cụ thể như sau:

a. Nông, ngư, lâm nghiệp

+ Diện tích sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, năng suất lúa tăng so 
cùng kỳ2, sản lượng 346.385 tấn3, đạt 112,5% kế hoạch, bằng 114,8% so với cùng kỳ; 
tuy diện tích lúa Hè thu thu hoạch trong thời điểm giãn cách xã hội nhưng Ban Chỉ  
đạo sản xuất các cấp đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi để nông dân tiêu thụ hết lúa thương phẩm. Xuống giống rau màu ước đạt 3.000 ha, 
đạt 100% kế hoạch, bằng 150% so với cùng kỳ.

+ Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và kiểm soát dịch bệnh và tiêm 
phòng cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm thực hiện thường xuyên4;  góp 

1 1. Thu nhập bình quân đầu người: 51,03 triệu đồng/người/năm, đạt 95,38% kế hoạch.
2. Sản lượng thủy sản ước đạt: 147.960 tấn, đạt 100,7% kế hoạch.
3. Sản lượng lúa đạt: 346.385 tấn, đạt 112,5% kế hoạch.
4. Thu ngân sách nhà nước ước đạt: 94 tỷ đồng,  đạt 97,1% so chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 94% NQ 

HĐND.
5. Chi ngân sách nhà nước ước đạt: 599 tỷ 987 triệu đồng, đạt 103,8% kế hoạch.
6. Giải quyết việc làm cho 5.312 lao đông, đat 106,2% kế hoach
7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt: 63%, đạt 100% kế hoạch
8. Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,5%, đạt 100% kế hoạch.
9. Bảo hiểm y tế toàn dân ước thực hiện: 92,5% đạt 100% kế hoạch
10. Tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc đạt 4,24%, đạt 100% kế hoạch
11. Tỷ lệ tham gia BH thất nghiệp đạt: 96,5%, đạt 101% kế hoạch
12. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện: 1,6%, đạt 100% kế hoạch
13. Trường đạt chuẩn quốc gia ước thực hiện: 04 trường, đạt 100% kế hoạch
14. Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt: 15,6 giường, đạt kế hoạch
15. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 92%, đạt kế hoạch
16. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom xử lý đạt: 91%, đạt kế hoạch.
17. Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán: 28,1%, đạt 100% kế hoạch
18. Xã không còn hộ nghèo: 01 xã (đạt kế hoạch)
19. Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Không đạt (kế hoạch 01 xã đạt)

2 Diện tích lúa gieo trồng 59.302 ha, năng suất lúa bình quân ước đạt 5,84 tấn/ha (5,25 tấn/ha năm 2020).
3 Thu hoạch lúa - tôm 982 ha, năng suất đạt 2,96 tấn/ha, sản lượng 2.907 tấn; lúa Đông xuân  

28.954 ha, năng suất đạt 6,91 tấn/ha, sản lượng đạt 200.125 tấn; lúa mùa 392 ha, năng suất 3,52 
tấn/ha, sản lượng đạt 1.380 tấn; lúa Hè thu 28.974 ha, năng suất đạt 4,9 tấn/ha, sản lượng 141.973 tấn.

4 Tiêm phòng cho đàn heo được 32.593 liều; tiêm phòng cúm H5N1 cho đàn gia cầm được 188.800 
con; tiêm phòng Dại chó 775 liều.
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phần hạn chế phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, từ đó tổng đàn gia súc, gia cầm 
tăng đáng kể so với cùng kỳ5.

+ Hệ thống kênh mương, cống, trạm bơm được quan tâm đầu tư, nạo vét, 
nâng cấp, sửa chữa ngày càng hoàn thiện. Việc vận hành các trạm bơm, cống xổ 
nước thông suốt, liên tục đã góp phần tích cực, hiệu quả cao cho sản xuất6.

- Thuỷ sản:

+ Lĩnh vực thủy sản tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - 
xã hội của huyện, các mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, nuôi tôm quảng canh 
cải tiến, quảng canh cải tiến 02 giai đoạn tiếp tục mang lại hiệu quả cho người 
nuôi và đang tiếp tục phát triển7; nghề nuôi cá bớp lồng bè xung quanh đảo Hòn 
Chuối tiếp tục phát triển ổn định, góp phần nâng cao thu nhập người dân8.

+ Huyện hiện có 2.312 phương tiện khai thác và dịch vụ hậu cần thuỷ sản9, 
có nhiều phương tiện công suất lớn đáp ứng yêu cầu khai thác xa bờ; đến nay có 
981/983 tàu thuộc diện gắn thiết bị giám sát hành trình đã gắn thiết bị, còn lại 02 
tàu tiếp tục tuyên truyền, vận động lắp đặt theo quy định; xảy ra 05 vụ, 07 tàu cá 
với 43 thuyền viên bị nước ngoài bắt giữ. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 
thủy sản ước đạt 147.960 tấn (có 22.550 tấn tôm), đạt 100,7% kế hoạch, bằng 
98,64% so với cùng kỳ10.

- Lâm nghiệp: 

+ Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực 
hiện tốt; thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc quản 
lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng.

+ Phong trào trồng hoa, “Trồng cây nhớ ơn Bác” được Nhân dân hưởng ứng 
tích cực11; việc trồng rừng tập trung sau khai thác được thực hiện tốt, đảm bảo theo 
quy định, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán của huyện.

5 Tổng đàn heo ước đạt 110.720 con, đạt 110,7% kế hoạch, bằng 175% so với cùng kỳ; đàn gia 
cầm 1,58 triệu con, đạt 105,3% kế hoạch, bằng 105% so với cùng kỳ. 

6 Có 94 cống (67 cống vùng ngọt, 27 cống vùng mặn); 16 trạm bơm chống ngập úng, tổng công 
suất 149.743m3/giờ (đã đưa vào hoạt động 13 trạm, 03 trạm hoàn thành khoảng 95%, dự kiến nghiệm 
thu đưa vào sử dung trong tháng 12 năm 2021); triển khai các chống tràn, khắc phục sạt lở, nạo vét kênh 
mương tổng số 46 công trình, tổng vốn đầu tư 14,9 tỷ đồng, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng.

7 Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 10.151 ha, đạt 110,3% kế hoạch, bằng 111,4% so với cùng 
kỳ; nuôi tôm công nghiệp 535 ha, trong đó nuôi tôm siêu thâm canh 224 ha; diện tích nuôi cá bổi thâm 
canh 99,6 ha; diện tích nuôi cá đồng tự nhiên 14.965 ha.

8 Có 36 hộ nuôi với 292 lồng bè, sản lượng ước đạt 350 tấn/vụ (2 vụ/năm).
9 Có 505 tàu từ 6 –<12 m, 730 tàu từ 12 –<15 m và 1.077 tàu từ 15m trở lên (thuộc diện gắn giám 

sát hành trình 983 tàu đang hoạt động, còn lại 94 tàu đang sửa chữa, mất tích, đưa ra khỏi danh sách  
phải gắn thiết bị giám sát hành trình).

10 Trong đó:  nuôi  trồng thủy sản 27.300 tấn (tôm 18.500 tấn), sản lượng khai thác thủy sản 
120.660 tấn (có 4.050 tấn tôm). 

11 Trồng 5.000 cây Giáng Hương và 356.000 cây phân tán theo tuyến lộ, cơ quan, trường học…
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b. Tài nguyên và môi trường

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai được tăng cường, chấn chỉnh, xử lý 
những trường hợp vi phạm12. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn 
liền với đất, giải phóng mặt bằng được thực hiện kịp thời, đúng quy định13, đã 
đáp ứng cơ bản nhu cầu và tháo gỡ khó khăn về đất đai để thực hiện các dự án,  
công trình trên địa bàn huyện và nhu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất của tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 16 tháng 3 năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện 
đã triển khai thực hiện, đến nay đã xử lý được 51/293 trường hợp với diện tích 
24,342/114,4 ha, còn lại 242 trường hợp với diện tích 90,058 ha, đang tiếp tục 
xử lý theo quy định.

- Công tác vệ sinh môi trường được duy trì khá tốt, tổ chức tuyên truyền, phát 
động ra quân nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ 
môi trường14. Kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường 23 cơ sở sản xuất 
kinh doanh, chưa phát hiện vi phạm; phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 
trường đang kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường tại 04 cơ sở sản xuất 
nước đá trên địa bàn huyện. Kiểm tra công tác quản lý khoáng sản trên tuyến lộ 
Tắc Thủ - Sông Đốc, phát hiện 06 trường hợp đã lập biên bản xử lý theo quy định.

- Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện 
được thực hiện khá tốt. Hiện nay các xã, thị trấn đã có đội thu gom rác thải sinh 
hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu vực chợ..., hoạt động đạt hiệu 
quả khá tốt, cơ bản đáp ứng được công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa 
bàn15.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt việc thu phí dịch vụ thu 
gom, vận chuyển rác thải theo Quyết định 30/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 
năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau; việc vận chuyển rác được thực 
hiện đúng theo nội dung Công văn số 7379/UBND-KT, ngày 27 tháng 10 năm 

12 Xử lý 07 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng.
13 Tổng số hồ sơ cần thực hiện đến 07/9/2021 có 6.770 hồ sơ, đã hoàn thành: 6.770 hồ sơ ( trong 

đó: 4.128 hồ sơ đất đai, với diện tích là 3.038,24 ha và 2.644 hồ sơ giao dịch đảm bảo). 
14 Tổ chức treo 41 băng rôn tuyên truyền về bảo vệ nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu để 

hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày 
Đại dương Thế giới năm 2021; tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại khu đô thị, khu dân cư tập trung, 
khu chợ...; xác nhận 14 hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, 02 hồ sơ đăng ký khai thác nước  
dưới đất và 02 hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

15 Có 04 điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt để phục vụ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh  
hoạt: 02 điểm tại thị trấn Sông Đốc, 01 điểm tại thị trấn Trần Văn Thời, 01 điểm tại xã Khánh Bình  
Tây, các các xã còn lại chọn vị trí phù hợp đặt tạm thùng rác theo các trục lộ giao thông để xe đến vận 
chuyện. 
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2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc đơn giá vận chuyển rác trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau. Mức chi trả tại huyện Trần Văn Thời là 283.000 đồng/tấn.

- Công tác thu gom và xử lý rác thải y tế: Việc thu gom, phân loại, xử lý 
đúng theo quy định16.; công tác quản lý chất thải tại khu cách ly tập trung trên địa 
bàn huyện được thực hiện đúng với hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong 
phòng,  chống  dịch  COVID-19  ban  hành  kèm  theo  Quyết  định  3455/QĐ-
BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch 
Covid – 19 17.

c. Công nghiệp, xây dựng và quy hoạch, giao thông

- Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các khu trung tâm 
xã; lập, điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết thị trấn Trần Văn Thời18 đang 
được triển khai thực hiện. Hoàn thành 05 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
xây dựng tại các xã Khánh Bình Tây, Khánh Hưng, Khánh Hải và Lợi An trong 
năm 2021 và 03 đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại thị trấn Trần 
Văn Thời dự kiến hoàn thành trong quý I/2022.

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông vận tải, trật 
tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ, lộ giới quy hoạch và luồng đường 
thủy nội địa được quan tâm thực hiện, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà 
nước trên lĩnh vực xây dựng, giao thông và quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang lộ giới theo quy định.

- Công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường ô tô về trung tâm xã, đường 
nội ô các thị trấn được triển khai19; quan tâm chỉ đạo khảo sát, thiết kế các nơi bị 
hư hỏng hàng tháng nhằm kịp thời sửa chữa; vừa đảm bảo an toàn giao thông 
vừa tiết kiệm kinh phí ngân sách. 

16 Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải,  
xây dựng lò đốt rác thải y tế theo quy định; Trung tâm y tế, các trạm y tế, phòng khám đều được xây  
dựng lò đốt rác thải theo quy định.

17 Về phương tiện vận chuyển chất thải: hiện tại huyện sử dụng xe tải có thùng kín để vận chuyển 
chất thải từ 02 khu cách ly tập trung về khu vực xử lý chất thải lây nhiễm của Bệnh viện đa khoa 
huyện. Bệnh viện sử dụng lò đốt chất thải lây nhiễm với công suất thiết kế là 30 kg/giờ.

18 gồm: Khu trung tâm xã và khu dân cư Vàm Đá Bạc (Khánh Bình Tây), khu trung tâm các xã: Khánh 
Hưng, Khánh Hải, khu dân cư ấp Công nghiệp (Lợi An); Khu Trung tâm Hành chính – Thương mại và Dân 
cư khóm 1 (Khu A2) thuộc khu Trung tâm phía Đông sông Rạch Ráng, thị trấn Trần Văn Thời; Khu trung 
tâm Y tế, Giáo dục, với quy mô diện tích 26,23ha và điều chỉnh mở một số khu quy hoạch nội ô thị trấn Trần 
Văn Thời...

19 Tuyến đường ô tô đến trung tâm các xã Phong Lạc - Phong Điền; Lợi An; đường nội ô thị trấn 
Trần Văn Thời; đường nội ô thị trấn Sông Đốc.
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- Từ đầu năm đến nay, đã triển khai đầu tư xây dựng 146 công trình, với tổng 
kế hoạch vốn 206 tỷ  550 triệu đồng20,  đã giải ngân 148 tỷ  981 triệu đồng21, đạt 
61,04% kế hoạch, trong đó vốn đầu tư công 110 tỷ 047 triệu đồng, đạt 73,35% kế 
hoạch, cuối năm 2021 sẽ hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ theo 
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Xây dựng được 57,56/66,14 km đường giao 
thông nông thôn, ước thực hiện đạt 66km, đạt 88% kế hoạch.

- Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án, công trình được thực 
hiện khá tốt, đến nay các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ đề nghị quyết toán 145 công 
trình, trong đó đã thẩm tra quyết toán 113 công trình, với giá trị chấp nhận quyết 
toán là 68 tỷ 754 triệu đồng, đang thẩm tra quyết toán 32 công trình với giá trị đề 
nghị quyết toán 08 tỷ 418 triệu đồng (còn trong thời hạn quyết toán).

d. Về Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính và tín dụng

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.191 tỷ 
đồng, đạt 84,35% kế hoạch; lắp đặt 967 điện kế mới, nâng tổng số hộ sử dụng điện 
lên 47.906 hộ, đạt 99,97% kế hoạch22.

- Triển khai thi công các công trình điện trên địa bàn huyện không đạt tiến 
độ thời gian do ảnh hưởng tình hình dịch COVID-1923. Xảy ra 05 vụ tai nạn điện, 
chết 04 người, bị thương 01 người.

- Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, chống gian lận thương 
mại, hạn chế sản xuất và tiêu thụ hàng giả được thực hiện thường xuyên góp 
phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Trong thời điểm dịch bệnh, tuy có một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bị 
thiếu hụt cục bộ (Mì gói, hủ tiếu, cháo, bột các loại) nhưng nhìn chung vẫn đáp 
ứng nhu cầu người tiêu dùng, không tăng giá, sốt giá vượt mức quy định.

- Các công trình hạ tầng thương mại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện; nhiều 
nhà đầu tư tiếp tục quan tâm tìm hiểu để đầu tư các dự án hạ tầng thương mại, dịch 
vụ; Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh các 
công việc có liên quan để mời gọi đầu tư 24. 

20  Vốn đầu tư công 65 công trình (vốn huyện 56 công trình, vốn tỉnh 09 công trình) với kế hoạch vốn 
150 tỷ 030 triệu đồng (vốn huyện 116 tỷ 888 triệu, vốn tỉnh 33 tỷ 142 triệu đồng); vốn sự nghiệp 81 
công trình, kế hoạch vốn 56 tỷ 520 triệu.

21 Vốn đầu tư công 110 tỷ 047 triệu đồng (vốn huyện 83 tỷ 523 triệu đồng, vốn tỉnh 26 tỷ 524 triệu 
đồng); vốn sự nghiệp 38 tỷ 934 triệu đồng.

22 Trong đó hộ có điện kế chính 47.378 hộ, đạt 98,87%; hộ chia hơi 528 hộ, chiếm tỷ lệ 1,10%; còn 
14 hộ chưa có điện sử dụng.

23 Khánh Hưng, Khánh Hải, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây Bắc đã dựng trụ xong, còn Phong 
Lạc và Phong Điền đang dựng trụ điện.

24 Các dự án đang tiếp tục mời gọi đầu tư như: Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên; Nghĩa trang 
nhân dân huyện Trần Văn Thời; Điểm du lịch khu di tích Bác Ba Phi; Chợ nhỏ, khóm 7; khu DV-TM 
khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời; Chợ nông sản Đá Bạc, xã Khánh Bình Tây...
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- Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện các chính 
sách giãn, giảm, miễn thuế nên ước thu ngân sách năm 2021 được 94 tỷ đồng, đạt 
97,1% so với chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 94% Nghị quyết HĐND huyện, bằng 74% so 
với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước  thực hiện cả năm 599 tỷ 987 triệu 
đồng, đạt 103,77% dự toán năm, bằng 85,37% so với cùng kỳ.

- Công tác tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, hỗ trợ tích cực 
cho các hộ đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh, góp phần quan trọng trong 
công tác giảm nghèo bền vững25; chất lượng tín dụng đạt ở mức khá tốt26.

1.3.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

a. Khoa học - công nghệ

- Hoạt động lĩnh vực khoa học - công nghệ có chuyển biến khá tốt, nhiều mô 
hình, dự án khoa học - công nghệ27 đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất  góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Hạ tầng công nghệ thông tin đã được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng 
nhu cầu công việc, tạo nền tản phát triển chính quyền điện tử, hệ thống phòng 
họp trực tuyến, mạng nội bộ, phần mềm xử lý văn bản, Zalo, cung cấp thủ tục 
hành chính trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích, ISO điện tử… 
ngày càng phát triển, trình độ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên, đáp 
ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới và phục vụ Nhân dân28.

b. Giáo dục - Đào tạo

25 Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 361 tỷ đồng, đạt 99,01%, tăng 28 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 
99,01% kế hoạch; tổng nợ xấu 22 tỷ 979 triệu đồng, chiếm 6,09%/tổng dư nợ (trong đó quá 03 tỷ 785 triệu 
đồng, chiếm 1,05%/ tổng dư nợ).

26 Tổng doanh số cho vay được 77 tỷ 510  triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, có 3.785 hộ vay với 12  chương 
trình.

27 Dự án nuôi cá mú Trân Châu tại xã Phong Điền năm 2020 chuyển sang, cá đang phát triển tốt và 
đang triển khai 04 dự án năm 2021: Nuôi lươn không bùn, sử dụng thức ăn công nghiệp; sản xuất lúa 
chất lượng cao kết hợp nuôi cá đồng; Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 3 giai đoạn kết hợp nuôi cá đối Mục 
và dự án khôi phục nguồn ốc Bươu đen và ốc Lác, tổng kinh phí 967 triệu đồng, ngân sách hỗ trợ 503 triệu  
đồng, dân đóng góp 465 triệu đồng.

28 Tỷ lệ mạng LAN có kết nối  Internet đạt 100%; Tỷ lệ CBCC được trang bị máy tính phục vụ 
công việc đạt 100% ở cấp huyện; 89% ở cấp xã, thị trấn; 100% cán bộ, công chức đã được cấp và sử 
dụng hộp thư điện tử công vụ trong công việc; Hệ thống camera giám sát hệ thống Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả đã được lắp đặt sử dụng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 13/13 xã, thị  
trấn trên địa bàn huyện; phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iOffice) đã được triển khai sử dụng  
tại 106 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (các cơ quan ban, phòng huyện; UBND các xã, thị trấn; các  
điểm trường trên địa bàn huyện), có 827 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký sử dụng, đạt 100%. 
Hiện có 323 thủ tục hành chính, cung cấp mức độ 3: 106, mức độ 4: 77; 12 ban, phòng huyện và 13 
xã, thị trấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, từng bước đi  
vào nền nếp, góp phần cho công tác giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, chính xác, nhanh chóng, 
hiệu quả.
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- Công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn 
quốc gia 43/77 trường, tỉ  lệ 55,8%29,  còn lại 02 trường đang thi công30. Hệ 
thống trường lớp tiếp tục được củng cố31; chất lượng giáo dục được đảm bảo và 
nâng cao32; nền nếp, kỷ cương học đường được giữ vững. Qua rà soát thống kê 
hiện nay có 31 trường tụt chuẩn trong đó mầm non 7/11 trường chiếm 63%; tiểu 
học 13/18 tỷ lệ 72%; THCS 11/14 tỷ lệ 78% nhưng kinh phí còn khó khăn, chỉ 
thực hiện công tác sửa chữa hàng năm33. Thực hiện đúng quy định, đầy đủ, kịp 
thời các chế độ, chính sách đối với giáo viên. Công tác xã hội hoá giáo dục,  
khuyến học luôn được quan tâm chỉ đạo.

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến công tác dạy và học, 
nhiều hoạt động tập trung đông người phải tạm dừng hoặc tổ chức quy mô phù 
hợp; công tác dạy và học phải thay đổi cách thức, chuyển sang dạy trực tuyến; tỷ 
lệ xét tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021 đạt 100%; tỷ lệ học sinh tiểu học 
hoàn thành lớp học đạt 99%. 

- Năm học 2021 - 2022 có 623 lớp tiểu học và 262 lớp Trung học cơ sở; 
cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong công 
tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học34, 
đến nay có 14 phòng họp trực tuyến ở các đơn vị trường học; có 77 trường sử 
dụng phần mềm kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu dùng chung góp phần thực 
hiện tốt nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học, thu hẹp khoảng cách 
tiếp cận các dịch vụ giáo dục và đào tạo có chất lượng của người học giữa các 
địa bàn. 

c. Y tế

- Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; chất 
lượng khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu35; Công tác tiêm chủng mở rộng được 

29 Trong đó mầm non 11/15 trường chiếm tỉ lệ 73,3%, tiểu học 19/43 trường chiếm tỉ lệ 44,1%, THCS 
13/19 trường chiếm tỉ lệ 68,4%.

30 Trường Mầm non Lợi An, khối lượng đạt khoảng 65%; Trường THCS Phong Lạc khối lượng đạt khoảng 
15%.

31 Huyện có 78 trường trực thuộc Phòng GD&ĐT, trong đó: Mầm non: 16 trường (01 trường mầm non tư 
thục Thiên Ca Sông Đốc), tiểu học có 43 trường, THCS có 19 trường. 

32 Chất lượng đội ngũ giáo viên: Trình độ chuyên môn của cán bộ quản lí, nhà giáo đạt chuẩn 98,5%, trên 
chuẩn là 0,3%. Tổng số Đảng viên: 1423 đảng viên chiếm tỉ lệ 70,4% với  77/77 chi bộ.

33 Sửa chữa 08 điểm trường học với tổng mức đầu tư 6 tỷ 034 triệu đồng, đã hoàn thành 6  điểm trường, 2 
điểm trường đang thi công.

34 Có phần mềm ký duyệt, soạn giáo án, sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ chủ nhiệm, sổ 
liên lạc...); kiểm tra, đánh giá qua hệ thống mạng trực tuyến; tổ chức giảng dạy và học tập qua trực  
tuyến.

35 Tổng số lần khám bệnh: 145.923 lượt, đạt 72,96% kế hoạch (cùng kỳ 127.471 lượt). Số lượt  
bệnh nhân điều trị nội trú 243 (cùng kỳ 228). Lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú 5.299 (cùng kỳ 5.918).  
Không có bệnh nhân nội trú phải chuyển tuyến trên điều trị và tử vong tại các cơ sở y tế.
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thực hiện khá tốt36; y tế dự phòng được quan tâm chỉ đạo, các bệnh truyền nhiễm như: 
Sốt xuất huyết, Tay - Chân - Miệng, Sởi,... được kiểm soát tốt37. 

- Nâng cao,  vai trò trách nhiệm  trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trong sản xuất, chế biến, bảo 
quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn nhằm nâng cao ý thức người sản xuất, kinh 
doanh và tiêu dùng thực phẩm; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp 
thời nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng theo quy định38.

- Thường xuyên kiểm tra các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư 
nhân nhằm chấn chỉnh các hoạt động hành nghề đi vào nền nếp, đúng theo quy 
định của pháp luật; công tác kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, 
các cơ sở kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn đảm bảo đúng qui định.

d. Văn hóa, thông tin và thể thao

 - Các hoạt động văn hóa thông tin được tăng cường, tạo chuyển biến tích cực 
trong đời sống xã hội. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục được 
đẩy mạnh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển 
khai rộng khắp, các Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng các xã, thị 
trấn phát huy hiệu quả góp phần rất lớn trong giải quyết nhu cầu sinh hoạt cộng 
đồng, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí của người dân39.

- Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa - Thông tin thực hiện khá tốt,  
thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện, 
các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí,... nhằm đảm bảo việc thực hiện nếp sống 
văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành tạm 
dừng kinh doanh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa theo  chỉ đạo của 
tỉnh40, kết quả, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện đều chấp hành 
tốt.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền đáp ứng khá tốt nhiệm vụ chính trị của 
địa phương như: Các hoạt động chào mừng Tết Tân Sửu, Đại hội đảng các cấp, 
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, 
kỷ  niệm  91  năm  Ngày  thành  lập  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  (03/02/1930- 
03/02/2021), tuy tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 và một số 

36 Tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi đủ mũi 1.771/2.827, đạt 62,65%.
37 Sốt xuất huyết 115 case mắc, tương đương so với cùng kỳ (không có trường hợp tử vong). Tay chân 

miệng: Mắc 110 case, tăng 80 case so với cùng kỳ. Sởi: Tổng số mắc 07 case, giảm 10 case so với cùng kỳ.
38 Tổng số lượt kiểm tra: 590 lượt, phát hiện 161 trường hợp vi phạm đã nhắc nhở cho viết cam 

kết, các trường hợp còn lại thực hiện tốt.
39  Đến nay có 07 xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng gồm: Khánh Bình, Khánh 

Lộc, Trần Hợi, Lợi An, Khánh Bình Đông, Phong Lạc và xã Khánh Bình Tây Bắc.
40 Tổ chức kiểm tra tại 24 cơ sở kinh doanh karaoke, 40 cơ sở internet, 06 phòng tập gym, 16 cơ sở bida,  

02 cơ sở hồ bơi, 05 sân bóng đá trên địa bàn huyện. 
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hoạt động tiêu biểu khác41; hoạt động trên không gian mạng (Zalo, facebook…) 
bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, thông tin nhanh, kịp thời đến 
người dân và doanh nghiệp. Qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong 
các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

- Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 02 giải thể thao42, có 1.226 vận động viên 
là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia thi đấu; phong trào thể 
thao được tổ chức thường xuyên; tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao 
thường xuyên và tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình thể thao ở mức cao43.

- Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch được triển khai thực hiện theo kế 
hoạch, công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường đã góp phần tích 
cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh của địa phương44.

e. Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm với những 
giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm công tác đào 
tạo nghề nông thôn45 góp phần nâng cao thu nhập người dân.

-  Tích cực đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội vào các hoạt động giảm 
nghèo, nhất là đối với khu vực có điều kiện khó khăn; phân công ban, ngành, đoàn 
thể phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, trong đó có 10 hộ nghèo xã Khánh Lộc (đến nay 
đã vận động hỗ trợ xây dựng được 10 căn nhà46 và các vật dụng thiết yếu khác), từ 
đó công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực47.

41 Thông tin tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021), tuyên truyền tuyên 
truyền về các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động thăm hỏi,  
chúc Tết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương đối với các gia đình chính sách, người 
có công và lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tuyên truyền 
về công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021; tuyên truyền việc Học tập và làm theo tấm gương tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới…

42 Có 02 giải thể thao gồm: Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; Hội khỏe phù 
đổng huyện Trần Văn Thời lần thứ XII năm 2021.

43 Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 40%, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn  
gia đình thể thao đạt 38%.

44 Trong 9 tháng năm 2021, có 33.894 lượt khách đến tham quan, mua sắm tại các điểm du lịch trên 
địa bàn huyện, doanh thu ước đạt 10 tỷ 168,2 triệu đồng, đạt 34,55% kế hoạch năm 2021.

45 Giải quyết việc làm ước thực hiện 9 tháng 2.794 lao động, đạt 55,88% kế hoạch, so với cùng kỳ 
giảm 2.040 lao động. Tổ chức đào tạo nghề được 04 lớp với 126 học viên đạt 29,64% kế hoạch (đào 
tạo nghề 425 lao động), các lớp bồi dưỡng và truyền nghề từ đầu năm đến nay vẫn chưa tổ chức thực  
hiện được do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp.

46 Đã xây dựng hoàn thành 09 căn, đang triển khai 01 căn.
47 Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 

- 2020. Toàn huyện có 1.057 hộ nghèo với 4.240 khẩu, chiếm tỉ lệ 2.21%, giảm 495 hộ, 1,03% so với kết  
quả rà soát cuối năm 2019; Hộ cận nghèo 799 hộ với 3.087 khẩu, chiếm tỉ lệ 1.67%, giảm 157 hộ 0,32% 
so với kết quả rà soát cuối năm 2019. (Trong đó: Hộ nghèo chính sách 0 hộ; hộ nghèo dân tộc 204 hộ; hộ 
nghèo BTXH 101 hộ; Hộ cận nghèo chính sách 0 hộ; hộ cận nghèo dân tộc 120 hộ; hộ cận nghèo BTXH 
49 hộ).
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- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo người có 
công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội48. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa 
được 01 tỷ 349 triệu đồng, đạt 134,9% kế hoạch.

- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo thực hiện, thường 
xuyên tuyên truyền, vận động phụ huynh quản lý con em; xuất ngân sách huyện và 
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ đã tặng 165 xuất quà, số tiền tiền 
49.500.000 đồng  cho trẻ em trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn. Xảy ra 06 
vụ đuối nước trẻ em dưới 11 tuổi do ý thức chủ quan của một số phụ huynh trong 
việc trông coi trẻ em. 

-  Kip thời triển khai nhiều gói hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị 
ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-1949. Thông qua đó đã góp phần tháo gỡ, giải 
quyết khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19,  tạo sự yên 
tâm, tin tưởng và đồng hành của xã hội để cùng chính quyền địa phương từng bước 
kiểm soát và khống chế, đẩy lùi dịch bệnh50.

- Vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ 
gia đình cách ly do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 các phần quà, tiền, nhu 
yếu  phẩm thiết  yếu  tổng  trị  giá  5.383.395.000  đồng  (trong  đó  tiền  mặt  là: 
207.567.000 đồng). Vận động quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến nay 
được 1.014.346.521 đồng (đã chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh).

- Tiếp nhận và cấp hỗ trợ gạo từ nguồn Dự trữ Quốc gia: Huyện đã tiếp nhận 
và cấp xong 209.910 kg cho người nghèo, người cận nghèo, người đang hưởng 
trợ cấp bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn và người có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn.

48 Chi trả trợ cấp thường xuyên, một lần, lần đầu và quà lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đối  
tượng người có công với số tiền 65 tỷ 510 triệu đồng; Chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ 
xã hội với số tiền 31,2 tỷ đồng; tặng quà Tết cho 1.057 hộ nghèo với số tiền 422 triệu đồng và 799 hộ cận 
nghèo với số tiền là 279 triệu đồng; hỗ trợ tiền Tết cho 157 ấp, khóm, số tiền 314 triệu đồng.

49 Hỗ trợ người dân theo Nghị Quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ: (1) hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp với số tiền là 37.209.260 đồng (2) hỗ trợ tiền ăn đối với người cách ly y tế tập trung  (F1) để  
phòng, chống dịch COVID-19 là 91 người, số tiền 107.800.000 đồng, (3) hỗ trợ hộ kinh doanh tạm 
ngưng hoạt động do đại dịch COVID - 19 cho 404 hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động với tổng số  
tiền: 1.212.000.000 đồng (4) chi hỗ trợ xong cho 349 người bán vé số lẻ với số tiền: 523.500.000 đồng 
(5) hỗ trợ cho người không giao kết hợp đồng lao động, làm công cho các cơ sở, dịch vụ hoạt động  
kinh doanh ngành nghề/công việc bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, để 
thực hiện phòng, chống dịch 449/483 lao động tự do với số tiền 673.500.000 đồng.

50 Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 35 đơn vị với 597 lao động 
với số tiền là 12.274.304 đồng; đã chi hỗ trợ xong cho trẻ em và người đang điều trị Covid -19, cách ly y tế 
(F1) tổng cộng 58 người và 7 trẻ em, tổng số tiền là 71.560.000 đồng; Hỗ trợ hộ kinh doanh tổng cộng 432 
hộ,  tổng số tiền:  1.296.000.000đồng,  đã cấp đến hết  ngày 10/9/2021 được 152 hộ với  tổng số tiền: 
456.000.000 đồng; Hỗ trợ đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) là 800 
người,  tổng số tiền:  1.2961.500.000 đồng,  đến nay đã chi  hỗ trợ xong cho 775 người  với  số tiền:  
1.162.500.000 đồng.
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f. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Huyện đã xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là  một  trong 
những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên  huy động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc; các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của cấp trên được tiếp thu, triển khai đầy đủ 
đến Nhân dân, nhiều hoạt động đã triển khai thực hiện sớm và nghiêm túc51. Tham 
mưu Ban Thường vụ Huyện ủy củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 huyện; thành lập, chỉ đạo thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã, phân công bộ phận ứng trực 24/24 để 
giải quyết công việc.

Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức 
tạp, đến nay đã có 17F0, 137F1, 839F2, đã phong tỏa 02 khu vực ấp 1/5 và ấp 
Kinh Hội, xã Khánh Bình; thành lập 02 khu cách ly tập trung; đẩy mạnh các 
hoạt động truy vết, xét nghiệm sàng lọc loại F0, F1 ra khỏi cộng đồng 1.35.536 
người; tiêm ngừa 10 đợt: 19.584 người, trong đó mũi 1: 14.064 người, mũi 2: 5.520 
người.

Nguồn: Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng    năm 2021 của Ủy ban nhân  
dân huyện Kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về kế hoạch phát triển  
kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

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

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

2.1.1.  Kết quả thực hiện  kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Tổng các hạng mục, công trình, dự án (CTDA) đăng ký thực hiện trong năm 
2021 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời là 97 các hạng mục, công trình, dự án 
(bao gồm 33 hạng mục, công trình với tổng diện tích thu hồi đất là 392,16ha; 64  
hạng mục, công trình với tổng diện tích là 332,45 ha). Kết quả thực hiện cụ thể 
như sau:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất
51 Quyết định 1629/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau áp dụng biện 

pháp giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4871/UBND-KGVX 
ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ thiếu đói do dịch bệnh 
COVID-19; Công văn số 2321/STNMT-BVMT ngày 27/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 
thu gom, vận chuyển chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19; Công văn số 4826/UBND-KT ngày 
26/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chi trả chế độ cho người tham gia công tác 
phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 
15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Quyết định số 1733/QĐ-UBND của 
Chủ tịch UBND tỉnh ngày 06/9/2021 sửa đổi, bổ sung nội dung Quy định, được ban hành kèm theo 
Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh....



23

Trong kế hoạch 2021, huyện Trần Văn Thời đã đăng ký thực hiện 33 công 
trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất. Qua một năm triển khai, kết quả thực 
hiện như sau:

- Đã hoàn thành công tác thu hồi đất 8/33 CTDA, đạt 24,24% kế hoạch với 
diện tích là 42,67 ha/392,16ha, đạt 10,88% kế hoạch (trong đó 2 dự án đã thực  
hiện thu hồi đất một phần).

- Còn lại 25 CTDA chưa hoàn thành, trong đó:

+ Đang triển khai thực hiện 8 dự án (đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, kế  
hoạch điều tra khảo sát kiểm đếm; dự kiến quý II năm 2022 hoàn thành); 

+ Điều chỉnh 4 dự án từ mục đăng ký thu hồi đất sang thực hiện thủ tục 
giao đất, cấp GCN QSDĐ với tổng diện tích 3,13ha (do cả 4 dự án này sử dụng  
từ phần đất công do UBND xã quản lý);

+ Điều chỉnh hủy bỏ 6 dự án với tổng diện tích 50,27ha. Trong đó có 4 dự 
án đã đăng ký quá 03 năm nhưng chưa thực hiện hoàn thành với tổng diện tích 
10,61ha;

+ Còn lại 7 dự án chưa được thực hiện.

b. Kết quả thực hiện  thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất

Kế hoạch năm 2021 trên địa bàn huyện được phê duyệt tổng số 64 hạng 
mục thuộc trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về giao, cho thuê, chuyển 
mục đích và đấu giá QSDĐ. Kết quả thực hiện như sau:

- Thủ tục giao đất, cho thuê đất được phê duyệt là 40 hạng mục. Kết quả 
thực hiện như sau:

+ Đã thực hiện hoàn thành 6/40 hạng mục (đạt 15% số dự án kế hoạch đề 
ra) với diện tích 15,69ha/271,31ha, đạt 5,78% diện tích kế hoạch đề ra.

+ Điều chỉnh hủy bỏ 16 hạng mục với tổng diện tích 20,54ha (trong đó có 
2 hạng mục công trình đã đăng ký quá 03 năm chưa thực hiện hoàn thành).

+ Còn lại 18 hạng mục đang thực hiện các thủ tục giao đất, thuê, cấp GCN 
QSDĐ;

- Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá 
nhân và doanh nghiệp được phê duyệt là 20 hạng mục, kết quả đã thực hiện:

+ Đã thực hiện hoàn thành 05/20 hạng mục với tổng diện tích đã thực hiện 
chuyển mục đích sử dụng đất là 1,23ha/58,03ha, đạt tỷ lệ 25%.  Ngoài ra trong 
năm 2021 huyện đã cho phép hộ gia đình cá nhân tại các tuyến đường và xen kẽ 
trong khu dân cư chuyển mục đích sử dụng đất với tổng số 95 hồ sơ với diện 
tích là 1,49 ha;
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+ Còn lại 15 hạng mục, chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện;

- Kết quả thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất: Chưa thực hiện 
được /04 hạng mục, chưa đạt so với kế hoạch đề ra;

- Ngoài ra năm 2021 trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận bổ 
sung 7 dự án vào kế hoạch sử dụng đất 3,57ha; Kết quả thực hiện được 4/7 dự 
án đạt 57,14% với diện tích 2,95ha/3,57ha.

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trần Văn Thời đã được Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 16/4/2021. 
Ngay sau đó, UBND huyện đã khẩn trương triển khai việc thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê và chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện được 
đánh giá dựa trên kết quả thống kê đất đai năm 2020 và kết quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021. Do đó ngoài kết quả thực hiện tăng, giảm do đã 
thực hiện công trình, dự án trong năm 2021, các chỉ tiêu sử dụng đất thực hiện 
được trong năm 2021 sẽ có điều chỉnh tăng, giảm so với chỉ tiêu đã được phê duyệt. 
Bảng 01:  Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 huyện Trần Văn Thời

Đơn vị tính: ha
Dấu (*) không tổng hợp vào diện tích tự nhiên

Kết quả thực hiện kế hoạch cụ thể từng chỉ tiêu sử dụng đất:

1.2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng nhóm đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp phê duyệt trong kế hoạch năm 2021 là ha. 

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha.

Thực tế chỉ tiêu này trong năm 2021 đã thực hiện giảm theo kế hoạch là 
ha/kế hoạch giảm ha, đạt  và còn thấp hơn kế hoạch ha. Diện tích đã thực hiện 
giảm là do chuyển sang đất an ninh ha; đất thương mại, dịch vụ ha; đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp ha; đất phát triển hạ tầng ha; đất ở tại nông thôn ha; đất ở tại 
đô thị ha, đất công viên vui chơi giải trí ha.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Nội dung chi tiết từng loại chỉ tiêu sử dụng đất của nhóm đất nông 
nghiệp trong năm 2021 như sau:

a. Đất trồng lúa: 

Chỉ tiêu tỉnh phê duyệt là ha;
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Kết quả thực hiện năm 2021 là ha. Kết quả thực hiện tăng, giảm trong năm 
2021 cụ thể như sau:

Đã thực hiện giảm ha/ kế hoạch giảm ha, đạt  KH (Diện tích đã thực hiện 
giảm là do chuyển sang đất trồng cây lâu năm ha, đất thương mại dịch vụ ha,  
đất phát triển hạ tầng ha, đất ở tại nông thôn ha, đất ở tại đô thị ha).

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: 

Năm 2021 được tỉnh phê duyệt là ha. 

Kết quả thực hiện năm 2021 là  ha. Kết quả thực hiện tăng, giảm trong năm 
2021 cụ thể như sau:

- Đã thực hiện giảm ha/ kế hoạch giảm ha, đạt  KH (Diện tích đã thực hiện  
giảm là do chuyển sang đất trồng cây lâu năm ha, đất thương mại dịch vụ ha,  
đất phát triển hạ tầng ha đất ở tại nông thôn ha, đất ở tại đô thị ha). Nguyên 
nhân diện tích thực hiện còn cao hơn kế hoạch là do chưa hoàn thành các công 
trình có sử dụng đất trồng lúa như: Trạm biến áp 220kV Năm Căn và đường dây 
220kV Năm Căn - Cà Mau 2 (sử dụng 0,35ha); Mở rộng khu di tích Nguyễn 
Long Phi (sử dụng 3,00ha); Khu dân cư vàm kênh Sào Lưới (sử dụng 5,80ha) 
cùng với một số công trình hạ tầng khác (Nguyên nhân chi tiết từng công trình  
chưa làm được giải trình tại phần đánh giá chỉ tiêu đất phi nông nghiệp).

- Năm 2021 không bố trí tăng thêm đối với chỉ tiêu này.

b. Đất trồng cây hàng năm khác: Trên địa bàn huyện hiện nay không có 
chỉ tiêu sử dụng đất này do đó không đánh giá.

c. Đất trồng cây lâu năm: 

Chỉ tiêu tỉnh phê duyệt là ha;

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha;

Kết quả thực hiện tăng, giảm trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Đã thực hiện giảm ha/kế hoạch giảm ha, đạt  so với kế hoạch và diện tích 
còn lại cần thực hiện giảm so với chỉ tiêu được duyệt ha. Diện tích đã thực hiện 
giảm là do chuyển sang: chuyển sang đất an ninh ha; đất thương mại, dịch vụ ha; 
đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ha; đất phát triển hạ tầng ha; đất ở tại nông thôn 
ha; đất ở tại đô thị ha. 



26

- Đã thực hiện tăng ha/kế hoạch tăng thêm ha, đạt  kế hoạch tăng thêm. 
Diện tích tăng thêm do hộ gia đình cá nhân thực hiện chuyển mục đích sử dụng 
đất.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

d. Đất rừng phòng hộ: 

Chỉ tiêu tỉnh phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha và đạt tỷ lệ % kế hoạch đề ra.

Trong kế hoạch năm 2021 huyện không đăng ký thay đổi chỉ tiêu này. Tuy 
nhiên trong quá trình thực hiện có điều chỉnh bổ sung diện tích thu hồi  và 
chuyển mục đích đất rừng phòng hộ 3,59ha nhằm thực hiện dự án “Khu Tái định 
cư xen ghép thị trấn Sông Đốc”.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

e. Đất rừng đặc dụng:

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha và đạt tỷ lệ % kế hoạch đề ra. Trong năm 
2021 huyện không bố trí tăng, giảm chỉ tiêu này. 

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

f. Đất rừng sản xuất: 

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha và đạt tỷ lệ % kế hoạch đề ra. Thực tế 
trong kế hoạch năm 2021 huyện không đăng ký thay đổi chỉ tiêu này.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).
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g. Đất nuôi trồng thủy sản:

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha. 

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha. Trong đó kết quả thực hiện tăng, giảm 
trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Đã thực hiện giảm ha/ KH giảm ha, đạt  kế hoạch đề ra, diện tích còn lại  
cần tiếp tục thực hiện giảm ha. Diện tích đã thực hiện giảm là do chuyển sang 
đất phi nông nghiệp (bao gồm chuyển sang đất thương mại dịch vụ  ha, đất phát  
triển hạ tầng  ha; đất ở tại đô thị ha; đất ở tại nông thôn ha; đất khu vui chơi,  
giải trí công cộng ha).

- Chưa thực hiện tăng/ KH tăng thêm ha. Nguyên nhân chưa thực hiện 
được là do chưa hoàn thành cho thuê phần đất mặt nước ven đê biển Tây, sử 
dụng vào mục  đích  nuôi  trồng thủy sản,  ngoài  ra  chưa hoàn thành chỉ  tiêu 
chuyển sang đất trồng cây lâu năm.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

h. Đất nông nghiệp khác:

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha;

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó kết quả thực hiện tăng, giảm trong 
năm 2021 cụ thể như sau:

- Chưa thực hiện tăng thêm  /kế hoạch tăng ha, đạt % kế hoạch đề ra. 
Nguyên nhân là do chưa hoàn thành 2 hạng mục đã đăng ký: Trang trại trồng 
nấm, nuôi trùn quế kết hợp chăn nuôi gia cầm (chuyển mục đích sang đất nông 
nghiệp khác) với diện tích 1,52 ha tại xã Khánh Bình Đông; Trang trại chăn nuôi 
heo  (Hộ Lâm Văn Quyên) với diện tích 0,17ha tại xã Khánh Hải; chưa hoàn 
thành phần quỹ đất năm 2021 huyện tạo điều kiện cho người dân chuyển mục 
đích sử dụng đất với diện tích 2ha.  Qua rà soát huyện sẽ điều chỉnh hủy bỏ 2 
hạng mục nêu trên  (do chủ đầu tư dự án không còn nhu cầu chuyển đổi mục  
đích sử dụng đất).

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

1.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp

- Tổng diện tích đất phi nông nghiệp được phê duyệt trong kế hoạch năm 
2021 là ha.
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- Kết quả đã thực hiện được là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, 
giảm như sau:

- Đã thực hiện tăng thêm ha/ KH tăng ha, đạt % KH, còn lại ha cần tiếp tục  
thực hiện tăng thêm để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện tích đã thực hiện 
tăng từ các loại đất sau: Đất trồng lúa ha, đất trồng cây lâu năm ha, đất rừng 
phòng hộ ha, đất nuôi trồng thủy sản ha. 

- Năm 2021 chỉ tiêu này huyện không bố trí giảm.

Ngoài ra chỉ tiêu này đã thực hiện chu chuyển trong nội bộ nhóm đất phi 
nông nghiệp là 3,61ha.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Diện tích tăng, giảm từng chỉ tiêu sử dụng đất thuộc nhóm đất phi 
nông nghiệp cụ thể như sau: 

a. Chỉ tiêu đất quốc phòng:

Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt có diện tích là ha.

Kết quả đã thực hiện được ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2021 
huyện không bố trí tăng, giảm.

b. Chỉ tiêu đất an ninh: 

Chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt có diện tích là ha.

Kết quả đã thực hiện được ha, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Trong diện tích đã 
thực hiện tăng, giảm như sau:

- Trong năm 2021 chỉ tiêu này đã thực hiện tăng ha/ KH hoạch tăng ha. 
Diện tích tăng thêm so với kế hoạch là do năm 2021 là do hoàn thành thủ tục 
giao đất, cấp GCNQSDĐ cho các công trình đã thực hiện xây dựng trên hiện 
trạng như sau: 

+ “Xây dựng Trụ sở Công an xã Khánh Hải” tại xã Khánh Hải với diện tích 0,10ha;

+ “Công an xã Khánh Bình” tại xã Trần Hợi với diện tích 0,22ha;

+ “Công an xã Khánh Bình Tây” với diện tích 0,04ha;

+ “Xây dựng Trụ sở Công an xã Khánh Bình Đông” với diện tích 0,09ha.

c. Chỉ tiêu đất khu công nghiệp:

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha;
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Kết quả thực hiện là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm trong 
năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện tăng/ kế hoạch tăng ha. Nguyên nhân chỉ tiêu còn thấp 
hơn kế hoạch là do chưa thực hiện hoàn thành các dự án:

“Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam” với diện tích quy hoạch 
100 ha tại Thị trấn sông Đốc và Phong Điền. Hiện nay đang thực hiện  (giao 
mốc, xác định vị trí bồi thường).

d. Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ: 

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha;

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha; Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, 
giảm trong năm 2021 như sau: 

- Đã thực hiện tăng thêm ha/ kế hoạch tăng ha, đạt % so với kế hoạch đề ra, 
còn ha cần tiếp tục thực hiện tăng thêm. Diện tích đã thực hiện tăng là do hộ gia  
đình cá nhân đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất; doanh nghiệp đã thực 
hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 là 3/5 cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu. Nguyên nhân các doanh nghiệp còn lại chưa thực hiện được do các 
doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục xin phép đầu tư để được giao đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất theo quy định (chưa xác nhận bản vẽ trích lục khu đất;  
báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường…). 

+ Ngoài ra trong năm 2021 trên địa bàn huyện chưa thực hiện hoàn thành 
03 dự án mời gọi đầu tư thực hiện các dự án có bố trí quy hoạch đất thương mại, 
dịch vụ như:

++ Dự án đầu tư Xây dựng Khu đô thị Cửu Long (quỹ đất quy hoạch thương 
mại, dịch vụ là 6,0ha).  Hiện nay đang thực hiện khảo sát,  lập phương án bồi 
thường và hỗ trợ tái định cư.

++ Đầu tư xây dựng khu Thương mại - Dịch vụ khóm 7 với diện tích quy 
hoạch 0,30ha. Hiện nay đang được điều chỉnh quy mô lên 3,0ha;

++ “Chợ Rạch Ráng (chợ củ)” và “Chi cục thuế (củ)” thực hiện đấu giá 
sang đất ở kết hợp thương mại: Hiện nay huyện đang rà soát điều chỉnh quy 
hoạch mục đích sử dụng đất chi tiết, cắm mốc phân lô từng khu vực.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha.
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Kết quả thực hiện năm 2021 là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, 
giảm trong năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện tăng ha/ kế hoạch cần tăng ha, đạt %KH, còn lại cần tiếp tục 
thực hiện tăng thêm để đạt kế hoạch đề ra ha. Diện tích tăng là do doanh nghiệp 
đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất: “Dự án văn phòng Công ty, phân 
xưởng cán Tole và kho bãi vật liệu xây dựng Đăng Khôi” trên địa bàn xã Khánh 
Hải; ngoài ra hộ gia đình cá nhân đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất là 
0,07ha. Ngoài ra trong kế hoạch năm 2021 huyện đã thực hiện hoàn thành 02 dự 
án bổ sung vào kế hoạch: “Nhà máy chế biến bột cá thủy sản Vĩnh Nghi” trên 
địa bàn xã Khánh Hưng và “Nhà xưởng thu mua và chế biến thủy sản thương 
phẩm Vĩnh Nghi” trên địa bàn xã Khánh Hải.

Nguyên nhân chưa thực hiện được các hạng mục còn lại như sau:

+ “Nhà máy chế biến bột cá Thắng Lợi Cà Mau” với diện tích 0,34ha: Do 
hồ sơ xin chuyển mục đích chưa bổ sung đầy đủ các văn bản pháp lý. Qua rà 
soát huyện sẽ điều chỉnh tạm ngưng chuyển tiếp.

+ “Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Ánh Bình” với diện tích 
0,67ha: hồ sơ xin chuyển mục đích chưa bổ sung đầy đủ các văn bản pháp lý. 
Qua rà soát huyện sẽ điều chỉnh tạm ngưng chuyển tiếp.

+ “Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát Cà Mau” với diện tích 1,33ha; 

+ Chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân đã thực hiện là 0,07ha/1,45ha.

-  Chưa thực hiện giảm/ Kế hoạch sẽ  giảm ha nhằm thực hiện nhu cầu 
chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

f. Đất phát triển hạ tầng:

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 làha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, 
giảm trong năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện tăng ha/ kế hoạch cần tăng ha, đạt %KH. Diện tích tăng 
thêm sử dụng từ: đất trồng cây lâu năm ha; đất nuôi trồng thủy sản ha; đất cơ sở 
sản xuất kinh doanh ha; đất ở tại nông thôn ha; đất ở tại đô thị ha.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
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(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019). Bên cạnh đó, do có sự thay đổi 
về chỉ tiêu sử dụng đất theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, dẫn đến diện tích 
đất phát triển hạ tầng có tăng thêm từ việc cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất như: 
Đất có di tích lịch sử văn hóa; Đất bãi thải, xử lý chất thải; Đất cơ sở tôn giáo; 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà văn hóa.

f.1. Đất giao thông

Diện tích đất giao thông được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 là ha. 

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
trong năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện tăng ha/kế hoạch tăng ha, đạt % KH và còn ha cần tiếp tục 
thực hiện tăng thêm để đạt được kế hoạch đề ra. Nguyên nhân tăng, giảm cụ thể 
như sau: Biến động diện tích tăng lên ha do đã thực hiện 2 công trình, dự án và 
02 hạng mục thành phần của dự án khu dân cư; ngoài ra huyện đã hoàn thành 
thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thi công cho dự án “Cầu qua sông Ông Đốc” 
với diện tích 2,33ha/6,12ha (diện tích còn lại huyện sẽ tiếp tục thực hiện trong  
năm 2022).

Danh mục chi tiết trình bày tại bảng 02.

- Chưa thực hiện giảm/ kế hoạch giảm  ha, chưa đạt so với kế hoạch. 

- Nguyên nhân chỉ tiêu sử dụng đất giao thông chưa đạt so với kế hoạch đề 
ra là do còn 10 hạng mục công trình, dự án bố trí xây dựng hạ tầng giao thông, 
tuy nhiên hiện nay đang thực hiện phương án bồi thường, một số dự án còn lại 
đã đăng ký ghi vốn chuyển sang kế hoạch năm 2022 (chi tiết các công trình, dự  
án tại mục III. Bảng số 02).

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).
Bảng 02: Kết quả thực hiện các công trình, dự án đất giao thông trong năm 2021

Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy

 hoạch 

Diện 
tích
hiện
trạn

g 

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Tiến độ 
thực hiện

Diện 
tích Loại đất

I Công trình đã thực hiện 
hoàn thành năm 2021
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy

 hoạch 

Diện 
tích
hiện
trạn

g 

Tăng thêm
Địa điểm
(cấp xã)

Tiến độ 
thực hiện

Diện 
tích Loại đất

1

Dự án đầu tư xây dựng 
đường giao thông kết nối 
vào khu vực Đầm Thị 
Tường

13,59  13,59
CLN:1,89
NTS:11,4
ONT:0,30

TT Trần 
Văn Thời

Đã hoàn 
thành

2

Dự án đầu tư Nâng cấp 
tuyến đường Tắc Thủ - 
Rạch Ráng - Sông Đốc 
đoạn qua nội ô thị trấn Trần 
Văn Thời (từ cầu Rạch 
Ráng đến đường số 11)

0,53  0,53 CLN:0,49
ONT:0,04

Thị trấn 
Sông 
Đốc

Đã hoàn 
thành

3

Khu dân cư vàm kênh Sào 
Lưới (dự án Khu TĐC rừng 
phòng hộ biển Tây huyện 
Trần Văn Thời)

8,00  8,00
CLN:4,5
LUC:1,5
ONT:2,0

Khóm 7,  
9, thị  
trấn 
Trần 

Văn Thời

Đã hoàn 
thành

4
Dự án Khu tái định cư Bờ 
bắc Sông Đốc (quy hoạch 
đất hạ tầng 4,86ha)

4,86  4,86 NTS
Thị trấn 

Sông 
Đốc

Đã hoàn 
thành

II
Công trình đang thực 

hiện và chuyển tiếp sang 
kế hoạch năm 2022

1

Dự án đầu tư khu dịch vụ - 
Dân  cư  khu  công  nghiệp 
Sông Đốc  (Hạng mục quy 
hoạch  đất  hạ  tầng  giao  
thông)

25,92  25,92
CLN:6,0
NTS:17,0
ODT:2,92

TT Sông 
Đốc

Đang tiến 
hành lập 

phương án

2
Chợ  nhỏ  Khóm  7  (Hạng 
mục quy hoạch đất hạ tầng  
giao thông)

0,44 0,44 CLN;
NTS

Thị trấn 
Sông 
Đốc

Đang tiến 
hành lập 

phương án

3

Khu tái  định  cư  xen  ghép 
Đá Bạc (dự án đầu tư nâng  
cấp  đê  biển  Tây  tỉnh  Cà 
Mau)

1,30 1,30
CLN;
NTS; 
ODT

Khánh 
Bình Tây

Đang tiến 
hành lập 

phương án

4 Xây  dựng  Cảng  cá  Sông 
Đốc 3,51  3,51 NTS TT Sông 

Đốc

Đang tiến 
hành lập 

phương án

5 Cầu qua sông Ông Đốc 6,12 2,33
CLN:0,41
NTS:1,43
ODT:0,49

Thị trấn 
Sông 
Đốc

Thực hiện 
1 phần dự 
án, diện 
tích còn 

lại tiếp tục 
thực hiện 
trong năm 

2022
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy

 hoạch 

Diện 
tích
hiện
trạn

g 

Tăng thêm
Địa điểm
(cấp xã)

Tiến độ 
thực hiện

Diện 
tích Loại đất

6 Dự án xây dựng cầu Trảng 
Cò và cầu Rạch Ruộng 0,90  0,90 CLN:0,27

LUC:0,63

TT Trần 
Văn Thời

xã 
Khánh 

Lộc

Đang tiến 
hành lập 

phương án

f.2 Đất thủy lợi
Diện tích đất thủy lợi được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là ha.
Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 

trong năm 2021 như sau:
- Đã thực hiện giảm ha/ KH giảm ha, đạt  kế hoạch đề ra. Do chưa thực 

hiện hoàn thành các dự án có sử dụng đất công trình, thủy lợi.
- Chưa thực hiện tăng/ kế hoạch tăng ha, chưa đạt  chỉ tiêu kế hoạch đã đề 

ra và còn lại ha cần tiếp tục tăng thêm để đạt được kế hoạch đề ra. Nguyên nhân 
do chưa hoàn thành dự án “Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp tuyến bờ kè đoạn từ 
trước Trụ sở Huyện ủy đến Bến tàu (cũ), đến hãng nước đá Toàn Phát và đến 
ban chỉ huy quân sự huyện” trên địa bàn thị trấn (Hiện nay đang được đo đạc  
xác định diện tích bồi thường hỗ trợ, dự kiến quý II năm 2022 hoàn thành dự  
án).

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

f.3 Đất công trình năng lượng
Diện tích đất công trình năng lượng được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 là ha.
Kết quả thực hiện được ha (Đã thực hiện tăng ha/ KH tăng ha, đạt % so  

với kế hoạch).
Nguyên nhân thấp hơn kế hoạch ha do còn 03 dự án đã đăng ký thực hiện 

trong năm 2021 vẫn chưa hoàn thành.
Bảng 03: Kết quả thực hiện các công trình, dự án năng lượng trong năm 2021

Đơn vị tính: ha
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 

Diện 
tích
hiện
trạn

g 

Tăng thêm
Địa 

điểm
(cấp xã)

Tiến độ thực hiện 
dự án

Diện 
tích

Sử dụng 
vào loại 

đất

I Công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2021

1

Đường dây 110kV 
từ trạm 220kV Cà 
Mau 2-Trần Văn 
Thời (mạch 2)

1,06  1,06 LUC:1,06

xã 
Khánh 

Bình, xã 
Khánh 
Bình 

Đông, xã 
Trần 

Hợi, xã 
Khánh 
Lộc thị 

trấn Trần 
Văn 
Thời

Đang thực hiện:
+ Đã thực hiện thu 
hồi đất và bàn giao 
mặt bằng đoạn qua 
thị trấn Trần Văn 
Thời; xã Khánh 

Lộc
+ Đang thực hiện: 
xã Khánh Bình; xã 
Khánh Bình Đông; 
xã Trần Hợi (Dự 

kiến cuối năm 
2021 hoàn thành)

2

Nhà máy điện gió 
Cà Mau 1A (Hạng 
mục Nhà quản lý 
vận hành, Trạm 
biến áp năng áp 

22/220Kv, đường 
dây đấu nối)

0,47  0,47
CLN:0,05
LUC:0,34
NTS:0,08

Xã Lợi 
An; Xã 
Khánh 
Bình

Đã thực hiện thu 
hồi đất và giao đất 

cho chủ đầu tư
Chủ đầu tư đang 

thi công móng trụ

3

Trạm nén tiếp bờ 
của Chi nhánh 
Tổng Công ty khí 
Việt Nam - Công 
ty khí Cà Mau

4,87  4,87
CLN:1,48
LUC:3,17
DTL:0,22

Khánh 
Bình Tây 

Bắc

Đã hoàn thành 
công tác thu hồi 
đất. Chuyển sang 
năm 2022 thực 
hiện giao đất

II Công trình, dự án điều chỉnh hủy bỏ trong năm 2021
III Công trình, dự án chuyển tiếp thực hiện sang năm 2022

1

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

0,47  0,47
CLN:0,04
LUC:0,35
NTS:0,08

Xã Lợi 
An; Xã 
Khánh 

Bình; Xã 
Khánh 
Bình 
Đông

Đã tiến hành đo 
đạc kiểm đếm và 
đang lập phương 

án chi trả bồi 
thường, GPMB

f.4 Đất công trình bưu chính viễn thông

Chỉ tiêu phê duyệt năm 2021 là ha

Kết quả thực hiện được là ha, còn thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 1,0ha, chạt so 
với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do chưa hoàn thành thủ tục giao đất thực hiện 
“Xây dựng trụ Ăng - Ten cao 125m” (1,0 ha) tại thị trấn Sông Đốc, qua rà soát 
hạng mục đã đăng ký thực hiện quá 03 năm do đó huyện sẽ điều chỉnh hủy bỏ 
theo quy định tại khoản 3 điều 49 của Luật Đất đai.
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f.5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện được ha, đạt %, còn thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch đề ra 
ha. Nguyên nhân là do nguồn vốn của huyện còn hạn hẹp, do đó chưa thực hiện 
các hạng mục đã đăng ký: Khu đất trạm cấp nước số 1 (để xây dựng Công viên  
và Quảng trường văn hóa) với diện tích 0,22ha; Thực hiện thủ tục cấp giấy cho: 
“Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao xã Lợi An” với diện tích 0,76ha; “Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao xã Trần Hợi” 1,01ha; “Trung tâm văn hóa - thể dục thể 
thao xã Khánh Bình Tây” với diện tích 1,22ha; “Trung tâm văn hóa - thể dục thể 
thao xã Khánh Hải” với diện tích 1,07ha; “Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao 
xã Phong Điền” với diện tích 1,10ha; “Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phong 
Lạc” với diện tích 1,00ha; Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Khánh Bình với 
diện tích 0,77ha; “Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên”; “Trung tâm Văn hóa - 
Thể dục, thể thao xã Khánh Hưng”.

f.6 Đất xây dựng cơ sở y tế

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha. 

Kết quả thực hiện trong năm 2021 là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện 
tăng, giảm trong năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện tăng/KH tăng thêm ha, chưa đạt so với kế hoạch đề ra. 
Nguyên nhân chưa đạt là do chưa thực hiện dự án Trung tâm y tế huyện Trần Văn 
Thời tại thị trấn Trần Văn Thời với diện tích 0,03ha  (Hiện nay đã xây dựng,  
không thu hồi đất do đất trước đây đã được mua từ hộ dân, tuy nhiên chưa hoàn  
thành thủ tục giao đất, cấp GCNQSDĐ do đó chuyển qua năm 2022 giao đất);

f.7 Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện trong năm 2021 là ha, còn thấp hơn kế hoạch đề ra ha, 
thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, 
giảm như sau:

- Đã thực hiện tăng ha/ KH tăng thêm ha, đạt % kế hoạch đề ra;

- Không bố trí giảm;

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Diện tích tăng thêm nhằm thực hiện các công trình như sau:

Bảng 04: Kết quả thực hiện các công trình, dự án đất cơ sở giáo dục - đào 
tạo trong năm 2021
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Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích kế
 hoạch 

(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng 
thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Tiến độ thực 
hiệnDiện 

tích
(ha)

I Công trình, dự án thực hiện hoàn thành

1 Trường mầm non Lợi An 0,24 0,24 xã Lợi An Đã có quyết 
định giao đất

II Công trình, dự án điều chỉnh tạm ngưng
III Công trình, dự án đang thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022

III.1 Công trình, dự án thực 
hiện thu hồi đất

1

Dự án Khu dân cư bờ Bắc 
thị trấn Sông Đốc (quỹ đất 
quy hoạch đất cơ sở giáo  
dục và đào tạo là 1,18ha)

1,18 1,18 Thị trấn 
Sông Đốc

Đã được chấp 
thuận chủ trương. 

Hiện đang lập 
phương án bồi 

thường

2 Trường mầm non Sông 
Đốc (bờ Nam) 0,50  0,50 TT Sông 

Đốc

Chưa thực hiện. 
Chuyển sang 
năm 2022 để 
thực hiện thủ 

tục cấp 
GCNQSDD

3 Trường tiểu học Sông Đốc 
(bờ Nam) 0,60  0,60 TT Sông 

Đốc

Chưa thực hiện. 
Chuyển sang 
năm 2022 để 
thực hiện thủ 

tục cấp 
GCNQSDD

4 Trường mầm non Sông 
Đốc (bờ Bắc) 0,40  0,40

Khóm 9, thị 
trấn Sông 

Đốc

Chưa thực hiện. 
Chuyển sang 
năm 2022 để 
thực hiện thủ 

tục cấp 
GCNQSDD

5 Trường mầm non Đá Bạc 0,27 0,27 xã Khánh 
Bình Tây

Đang lập 
phương án bồi 

thường

6 Trung tâm đào tạo, sát 
hạch lái xe mô tô 1,01  1,01 xã Khánh 

Lộc

7

Dự án đầu tư xây dựng 
Khu đô thị Cửu Long (quỹ  
đất quy hoạch đất cơ sở 
giáo dục và đào tạo là  
6,68ha)

6,68 6,68 Thị trấn 
Sông Đốc

Đang lập 
phương án bồi 

thường

III.2
Công trình, dự án thực 
hiện thủ tục giao đất, cấp 
GCNQSDĐ

1 Trường Tiểu học 2 xã 0,27 0,27 Xã Phong Đang hoàn 
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STT Hạng mục

Diện 
tích kế
 hoạch 

(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng 
thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Tiến độ thực 
hiệnDiện 

tích
(ha)

Phong Điền Điền chỉnh hồ sơ xin 
giao đất

2 Trường tiểu học 5 Sông 
Đốc 0,27 0,27 Thị trấn 

Sông Đốc

Đang hoàn 
chỉnh hồ sơ xin 

giao đất

3 Trường THCS 2 Lợi An 0,28 0,28 xã Lợi An
Đang hoàn 

chỉnh hồ sơ xin 
giao đất

4 Trường Tiểu học Đá Bạc 0,27 0,27 Khánh Bình 
Tây

Đang hoàn 
chỉnh hồ sơ xin 

giao đất

5 Trường mầm non xã 
Khánh Hưng 0,53 0,53 xã Khánh 

Hưng

Đang hoàn 
chỉnh hồ sơ xin 

giao đất

f.8 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Diện tích đã được phê duyệt trong kế hoạch 2021 là  ha.

Kết quả đã thực hiện được  ha, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Năm 2021 chỉ tiêu này không biến động tăng, giảm.

f.9. Đất di tích lịch sử văn hóa: 

Diện tích đã được phê duyệt trong kế hoạch 2021 là ha.

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
theo kế hoạch năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện tăng /kế hoạch tăng ha, chỉ tiêu này huyện đã thực hiện 
chưa đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân do chưa mời gọi được nhà đầu tư thực 
hiện dự án: Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi (Bác Ba Phi) tại xã Khánh 
Hải diện tích dự kiến mở rộng là 6,80ha. Qua rà soát, dự án đã thực hiện quá 03 
năm, do đó huyện sẽ điều chỉnh hủy bỏ không chuyển tiếp sang kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022.

f.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải:

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha. 

Kết quả thực hiện trong năm 2021 là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện 
tăng, giảm theo kế hoạch năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện tăng/ kế hoạch tăng ha, chưa đạt so với kế hoạch đề ra. 
Nguyên nhân chưa đạt là do chưa hoàn thành các dự án: “Xây dựng bãi trung 
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chuyển rác xã Khánh Hải” với diện tích 0,73ha (dự án chưa được bố trí nguồn 
vốn xây dựng trong năm 2021).

f.11. Đất cơ sở tôn giáo: 

Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt trong kế hoạch 2021 là ha;

Kết quả thực hiện là ha, còn thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra ha, đạt % kế 
hoạch.

Chưa thực hiện tăng thêm/ KH tăng thêm ha. Nguyên nhân là do chưa hoàn 
tất thủ tục giao đất cho cơ sở tôn giáo “Ban trị sự chi hội Hưng Hải Tự”. Qua rà 
soát huyện sẽ điều chỉnh không chuyển tiếp thực hiện.

f.12. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng được phê duyệt là  ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha còn thấp hơn kế hoạch đề ra ha.

Nguyên nhân còn thấp hơn kế hoạch là do năm 2021 huyện mời gọi đầu tư 
cho dự án “Nghĩa trang nhân dân huyện Trần Văn Thời” tuy nhiên đến nay nhà 
đầu tư mới hoàn tất được các thủ tục đo đạc khảo sát vị trí thực hiện dự án, lập 
thiết kế kỹ thuật dự án, do đó chuyển tiếp sang năm 2022 để thực hiện.

f.13 Đất chợ

Diện tích đã được phê duyệt trong kế hoạch 2021 là ha.

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
trong năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện giảm/ KH giảm ha để chuyển quỹ đất thực hiện đấu giá 
quyền sử dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và khóm 9 với diện tích 0,36ha. Tuy 
nhiên chưa thực hiện được.

- Chưa thực hiện tăng/KH tăng thêm ha. Nguyên nhân chưa đạt so với kế 
hoạch đề ra là do trong năm 2021 huyện dự kiến mời gọi đầu tư thực hiện 03 dự 
án xây dựng và nâng cấp chợ; tuy nhiên đến nay chưa tìm được nhà đầu tư phù 
hợp.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Bảng 05: Kết quả thực hiện các công trình, dự án chỉ tiêu đất chợ năm 2021
                            Đơn vị tính: ha
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 

Diện 
tích
hiện
trạng 

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Đánh giá
Diện 
tích Sử dụng vào 

loại đất

I Công trình, dự án thực hiện hoàn thành

II Công trình, dự án điều chỉnh tạm ngưng

III Công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2022

III.1 Thực hiện thủ tục thu hồi đất

1 Dự án xây dựng chợ 
Xẻo Quao 0,54  0,54 CLN

TT 
Sông 
Đốc

Dự án thực 
hiện quá 03 
năm, do đó 
điều chỉnh 

hủy bỏ

2
Chợ nhỏ Khóm 7 (quỹ  
đất bố trí chợ thương 
mại 0,84ha)

1,51  0,84 CLN;ODT
TT 

Sông 
Đốc

Đang mời 
gọi đầu tư

3 Chợ nông sản Đá Bạc 1,00  1,00 CLN
Khánh 
Bình 
Tây

Đang mời 
gọi đầu tư

III.2 Thực hiện thủ tục giao 
đất, cho thuê đất

4

Xây dựng mới chợ Rạch 
Ráng  (Đất  sạch  đã 
được ủy ban huyện thu  
hồi)

0,25  0,25 ODT

Thị trấn 
Trần 
Văn 
Thời

Đang mời 
gọi đầu tư

g. Đất danh lam thắng cảnh: 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chỉ tiêu này huyện không bố trí 
tăng, giảm;

Do vậy, đến cuối năm 2021 diện tích đất danh lam thắng cảnh của huyện là 0ha.

h. Đất ở tại nông thôn:

Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt là ha.

Kết quả đã thực hiện trong năm 2021 là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện 
tăng, giảm theo kế hoạch năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện tăng ha/ kế hoạch tăng ha, đạt % kế hoạch tăng, giảm, còn 
thấp hơn kế hoạch ha. Diện tích tăng thêm là do người dân đã thực hiện chuyển 
mục đích sử dụng đất với diện tích 0,57ha. Ngoài ra trong năm 2021 huyện đã 
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thực hiện hoàn thành công tác thu hồi đất đối với dự án “Khu dân cư vàm kênh 
Sào Lưới (dự án Khu TĐC rừng phòng hộ biển Tây huyện Trần Văn Thời)” với 
diện tích 19,80ha.

- Đã thực hiện giảm trong nội bộ đất phi nông nghiệp ha/KH giảm ha, đạt 
KH.

- Nguyên nhân chưa đạt so với kế hoạch là do trong năm 2021 chưa thực 
hiện hoàn thành các dự án:

+ Khu dân cư đầu kênh Cơi 5 - ấp Cơi 5A xã Khánh Bình Tây: Chưa thực 
hiện được do chưa được bố trí vốn, chuyển tiếp trong kế hoạch năm 2022 để 
mời gọi đầu tư;

+ Khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư nâng cấp đê biển  
Tây tỉnh Cà Mau): Chưa hoàn thành công tác giao đất, cấp GCN QSDĐ.

+ Khu dân cư Kênh Ngang: Hiện nay đang thực hiện thủ tục giao đất, cấp 
GCN QSDĐ.

+ Nhu cầu sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân xen kẽ dọc theo các tuyến 
đường giao thông: Đã thực hiện được 0,57ha/6,80 ha.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch cao hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

i. Đất ở tại đô thị:

Chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt là ha.

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
theo kế hoạch năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện giảm ha/ KH giảm ha, đạt  kế hoạch giảm. Diện tích đã thực 
hiện giảm do chuyển sang đất công trình giao thông, đất thương mại dịch vụ. 

- Đã thực hiện tăng ha/ kế hoạch tăng thêm ha, đạt % KH, còn ha cần tiếp 
tục tăng thêm để đạt được kế hoạch đề ra. Diện tích đã thực hiện tăng do người 
dân đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 0,14ha; hoàn thành 
thủ tục giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án Khu tái định Bờ Bắc Sông Đốc 
(Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc giao đất, cho thuê đất  
cho công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền); đã hoàn thành giao đất cho hạng 
mục Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc với diện tích quy hoạch là 
3,59ha;
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- Nguyên nhân diện tích vẫn còn thấp hơn ha so với kế hoạch đề ra là do 
chưa thực hiện được các dự án như kế hoạch đã đề ra:

+ Ngoài ra để tăng thêm nguồn thu, trong năm 2021 huyện đăng ký thực 
hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất đối với các 
khu đất như sau: “Dự án phân lô đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đài truyền 
thanh Huyện” với diện tích 0,05ha; “Quyền sử dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và 
khóm 9” với tổng diện tích đấu giá 0,53ha; “Khu dân cư phố chia lô (đối diện 
chợ nông sản)” với diện tích 0,28ha; “Khu dân cư khóm 1 (Dự án san lấp mặt  
bằng đoạn từ đường giao với đường Nguyễn Trung Thành - đường số 4 cũ đến  
hết ranh đất quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Giáo dục Y tế và dân cư khóm 7)” 
với diện tích 2,25ha; “Khu dân cư khóm 9” với diện tích 0,28ha. Tuy nhiên kết 
quả thực hiện đến nay chưa vẫn chưa hoàn thành các dự án nêu trên;

+ Dự án đầu tư khu dịch vụ - Dân cư khu công nghiệp Sông Đốc với diện 
tích quy hoạch là 76,70ha: Chưa thực hiện được là do dự án được quy hoạch 
nhằm thu hút đầu tư; đến nay cơ bản có một số nhà đầu tư tìm đến và đã tiến 
hành khảo sát, thực hiện các bước xin cấp phép đầu tư, dự kiến nhà đầu tư sẽ tổ 
chức thực hiện vào năm 2022;

+ Dự án khu nhà ở mật độ cao khóm 10, Thị trấn Sông Đốc với diện tích 
quy hoạch đất ở là 7,22ha:  Chưa thực hiện được là do dự án được quy hoạch 
nhằm thu hút đầu tư; tuy nhiên đến nay chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp, do 
đó huyện sẽ điều chỉnh hủy bỏ, không chuyển tiếp sang năm 2022.

+ Dự án Khu dân cư bờ Bắc thị trấn Sông Đốc với diện tích quy hoạch đất 
ở là 39,36ha: Hiện nay dự án đang trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho 
phép điều chỉnh tên dự án thành "Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị thành 
phố biển Sông Đốc I”.

+ Dự án đầu tư Xây dựng Khu đô thị Cửu Long với diện tích 88,30ha: Đã 
được chấp thuận chủ trương đầu tư và hiện nay đang thực hiện phương án bồi 
thường, hỗ trợ.

+ Khu dân cư khóm 9 với diện tích quy hoạch 0,28ha: Đang thực hiện, dự 
kiến quý II năm 2022 hoàn thành.

+ Trong năm 2021 huyện bố trí nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị dành cho 
các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất xen kẽ trong các tuyến dân cư là 3,0 
ha. Tuy nhiên kết quả chỉ thực hiện được 0,14ha; diện tích còn lại huyện sẽ điều 
chỉnh chuyển sang kế hoạch năm 2022 để tiếp tục thực hiện.
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Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

j. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

Chỉ tiêu đã được phê duyệt trong kế hoạch 2021 là ha. 

Kết quả đã thực hiện được ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
trong năm 2021 như sau:

- Đã thực hiện giảm ha/ KH giảm ha, đạt  kế hoạch. Diện tích giảm do đã 
hoàn thành thủ tục giao đất công trình: “Xây dựng Trụ sở Công an xã Khánh 
Hải” 0,10ha; Công an xã Khánh Bình Tây (Thực hiện giao đất, cấp GCNQSDĐ) 
với diện tích 0,04ha. Nguyên nhân chưa thực hiện đạt kế hoạch giảm là do chưa 
hoàn tất thủ tục giao đất các dự án: “Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên” với 
diện tích 0,93 ha tại Thị trấn Trần Văn Thời; “Dự án phân lô đấu giá quyền sử 
dụng đất thuộc khu đài truyền thanh huyện” với diện tích 0,05ha; “Quyền sử 
dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và khóm 9” với diện tích 0,17ha; “Trụ sở Công an 
thị trấn Sông Đốc (Giao đất)” với diện tích 0,21ha “Công an xã Khánh Lộc” với 
diện tích sử dụng là 0,05ha.

- Chưa thực hiện tăng/ kế hoạch tăng ha, chưa đạt so với kế hoạch. 

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

Nguyên nhân chưa đạt được trình bày theo từng dự án tại bảng sau:

Bảng 06: Kết quả thực hiện các công trình, dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan 
         Đơn vị tính: ha
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STT Hạng mục 

Diện 
tích quy 
hoạch

 

Diện 
tích
hiện

trạng 
 

Tăng thêm

Địa 
điểm
(xã)

Đánh giáDiện 
tích

 

Sử 
dụng 
vào 
loại 
đất

1

Mở rộng trụ sở 
hành chính UBND 

xã Khánh Bình 
Đông

0,05 0,05 CLN
Khánh 
Bình 
Đông

Dự án thực hiện 
quá 03 năm. Do dó 

hủy bỏ do chưa 
được bố trí nguồn 
vốn để thực hiện 

mở rộng

2 Trụ sở UBND thị 
trấn Sông Đốc 0,30 0,30 NTS TT Sông 

Đốc

Chưa bố trí được 
nguồn vốn. Do đó 
điều chỉnh hủy bỏ

3

Hạ tầng Khu công 
nghiệp Sông Đốc 

phía Nam (quỹ đất 
trụ sở bố trí là  

2,97ha)

2,97 2,97 NTS

TT Sông 
Đốc, 

Phong 
Điền

Đã ban hành thông 
báo thu hồi đất và 
tiến hành khảo sát 
đo đạc, kiểm đếm

k. Đất sinh hoạt cộng đồng: Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đất 
sinh hoạt cộng đồng được phê duyệt là ha.

Kết quả thực hiện năm 2021 là ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong năm 
2021 huyện không đăng ký tăng, giảm đối với chỉ tiêu này.

m. Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 

Chỉ tiêu được duyệt năm 2021 là ha;

Kết quả thực hiện được là  ha, còn thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra là ha, 
đạt % kế hoạch. Nguyên nhân chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra là do chưa 
hoàn thành các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới trong đó có bố trí 
quỹ đất công viên cây xanh.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

l. Đất cơ sở tín ngưỡng:

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất cơ sở tín ngưỡng huyện không 
có nhu cầu tăng thêm hay giảm đi. Do đó hiện trạng đất cơ sở tín ngưỡng năm 
2021 là ha, không thay đổi so với năm 2020.

n. Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 
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Chỉ tiêu được phê duyệt trong kế hoạch 2021 là ha.

Hiện trạng năm 2021 là ha. Trong đó diện tích đã thực hiện tăng, giảm 
trong năm 2021 như sau:

- Chưa thực hiện giảm ha/ kế hoạch giảm ha, chưa đạt so với kế hoạch, còn 
lại ha cần tiếp tục giảm để đạt được kế hoạch. Nguyên nhân chỉ tiêu còn cao hơn 
so với kế hoạch là do chưa thực hiện giảm để thực hiện các dự án: “Khu tái định 
cư xen ghép Đá Bạc (3,05 ha); “Khu dân cư khóm 1 (Dự án san lấp mặt bằng  
đoạn từ đường giao với đường Nguyễn Trung Thành - đường số 4 cũ đến hết  
ranh đất quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Giáo dục Y tế và dân cư khóm 7)” sử  
dụng 2,25 ha; Khu Tái định cư xen ghép thị trấn Sông Đốc (dự án đầu tư nâng  
cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau) sử dụng 1,00ha; 

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

o. Đất có mặt nước chuyên dùng: 
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đất có mặt nước chuyên dùng được 

phê duyệt là ha.
Kết quả thực hiện năm 2021 là ha còn thấp hơn kế hoạch đề ra ha. Nguyên 

nhân là do chưa thực hiện được dự án Khu du lịch Đầm Thị Tường tại xã Phong 
Lạc, xã Phong Điền.

1.2.3 Đất chưa sử dụng: 
Chỉ tiêu được phê duyệt là ha;
Kết quả thực hiện được là ha, còn cao hơn kế hoạch đề ra 75ha. Nguyên 

nhân là do trong năm 2021 huyện dự kiến giảm 75ha. Diện tích bố trí giảm 
nhằm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm tạo điều kiện cho người dân 
thuê đất nuôi trồng thủy sản tại các bãi bồi ven biển. Tuy nhiên đến nay chưa 
thực hiện được. Do đó hiện trạng sử dụng đất năm 2021 không thay đổi so với 
năm 2020.

Ngoài diện tích tăng, giảm theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện đã 
điều chỉnh lại số liệu hiện trạng năm 2021 theo kết quả thống kê năm 2020, do 
đó có chênh lệch thấp hơn ha so với số liệu đầu vào của kế hoạch năm 2021 
(được sử dụng từ kết quả kiểm kê đất đai 2019).

 Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm qua trên địa bàn huyện 
đã đạt được một số mục tiêu quan trọng về an ninh, quốc phòng, phát triển cơ sở 
hạ tầng, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Bảng 07: Danh mục công trình đã thực hiện thu hồi đất (bao gồm các dự án  
đã thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
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Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Đánh giá tiến độ
 thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

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

      

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

      

1.2

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

      

1.2.3

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

      

1.2.3.1 Công trình, dự án đất 
năng lượng       

1
Đường dây 110kV từ trạm 
220kV Cà Mau 2-Trần 
Văn Thời (mạch 2)

1,06  1,06 LUC:1,06

xã Khánh 
Bình, xã 
Khánh 
Bình 

Đông, xã 
Trần Hợi, 
xã Khánh 
Lộc thị 

trấn Trần 
Văn Thời

Đang thực hiện:
+ Đã thực hiện thu 
hồi đất và bàn giao 
mặt bằng đoạn qua 
thị trấn Trần Văn 
Thời; xã Khánh 

Lộc
+ Đang thực hiện: 
xã Khánh Bình; xã 
Khánh Bình Đông; 
xã Trần Hợi (Dự 

kiến cuối năm 2021 
hoàn thành)

2

Nhà máy điện gió Cà Mau 
1A (Hạng mục Nhà quản 
lý vận hành, Trạm biến áp 
năng áp 22/220Kv, đường 
dây đấu nối)

0,47  0,47
CLN:0,05
LUC:0,34
NTS:0,08

Xã Lợi 
An; Xã 
Khánh 
Bình

Đã thực hiện thu 
hồi đất và giao đất  

cho chủ đầu tư
Chủ đầu tư đang 
thi công móng trụ

+ Đoạn qua xã Khánh Bình 0,32  0,32 CLN, 
LUC, NTS

Xã Khánh 
Bình  

+ Đoạn qua xã Lợi An 0,15  0,15 CLN, 
LUC, NTS

Xã Lợi  
An  

3

Trạm nén tiếp bờ của Chi 
nhánh Tổng Công ty khí 
Việt Nam - Công ty khí 
Cà Mau

4,87  4,87
CLN:1,48
LUC:3,17
DTL:0,22

Khánh 
Bình Tây 

Bắc

Đã thực hiện (Đã 
có quyết định thu 

hồi đất)

1.2.3.2 Công trình, dự án đất 
giao thông       
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Đánh giá tiến độ
 thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

4

Dự án đầu tư xây dựng 
đường giao thông kết nối 
vào khu vực Đầm Thị 
Tường

13,59  13,59
CLN:1,89
NTS:11,4
ONT:0,30

xã Phong 
Lạc; xã  
Phong 
Điền

Đã chi trả bồi 
thường (còn 1 số hộ 

chưa nhận), đang 
thực hiện thi công 

dự án

5

Dự án đầu tư Nâng cấp 
tuyến đường Tắc Thủ - 
Rạch Ráng - Sông Đốc 
đoạn qua nội ô thị trấn 
Trần Văn Thời (từ cầu 
Rạch Ráng đến đường số 
11)

0,53  0,53 CLN:0,49
ONT:0,04

Khóm 7,  
9, thị trấn 
Trần Văn 

Thời

Đang thực hiện thi 
công dự kiến hoàn 

thành tháng 
12/2021

6 Cầu qua sông Ông Đốc 6,12  2,33
CLN:0,41
NTS:1,43
ODT:0,49

TT Sông 
Đốc

Đã có quyết định 
thu hồi 1 phần 

2,33ha 
(ODT:0,49/CLN:0,

41/NTS:1,43)
Quyết định số  

5285/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2021 
của Ủy ban nhân 
dân huyện Trần 
Văn Thời về việc  
phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ 
trợ và tái định cư 
dự án đầu tư xây  

dựng cầu qua sông 
Ông Đốc, huyện 
Trần Văn Thời

2 Công trình, dự án cấp 
huyện       

2.1

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

      

2.1.1 Công trình, dự án đất ở 
tại nông thôn       

7

Khu dân cư vàm kênh Sào 
Lưới (dự án Khu TĐC 
rừng phòng hộ biển Tây 
huyện Trần Văn Thời)

19,80  19,80
CLN:11,0
LUC:5,8
ONT:3,0

Khánh 
Bình Tây 

Bắc

Đã có Quyết định 
thu hồi đất, đang 
bàn giao cho chủ 
đầu tư thi công hạ 

tầng
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Đánh giá tiến độ
 thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

+

Khu dân cư vàm kênh Sào 
Lưới (dự án Khu TĐC 
rừng phòng hộ biển Tây 
huyện Trần Văn Thời)

11,80  11,80
CLN:6,5
LUC:4,3
ONT:1,0

Khánh 
Bình Tây 

Bắc
 

+

Khu dân cư vàm kênh Sào 
Lưới (dự án Khu TĐC 
rừng phòng hộ biển Tây 
huyện Trần Văn Thời)

8,00  8,00
CLN:4,5
LUC:1,5
ONT:2,0

Khánh 
Bình Tây 

Bắc
 

2.2.2 Công trình, dự án đất cơ 
sở văn hóa       

8

Thu hồi Khu đất trạm cấp 
nước số 1 (để xây dựng 
Công viên và Quảng 
trường văn hóa)

0,02  0,02 SKC TT Trần 
Văn Thời

Đang thực hiện dự 
kiến hoàn thành 

trong tháng 
10/2021

Chỉnh tên "Thu hồi 
Khu đất trạm cấp 
nước số 1 (để xây 
dựng Công viên và 
Quảng trường văn 
hóa)" thành "Công 

trình xây dựng 
Quảng trường văn 

hóa huyện Trần 
Văn Thời"

Bổ sung pháp lý 
"Nghị quyết số 
32/NQ-HĐND 

ngày 15/07/2021 
của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau"

Bảng 8: Danh mục các hạng mục đã thực hiện thủ tục hành chính về giao đất, 
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Đánh giá tiến độ 
thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

1.
Công trình, dự án được 
phân bổ từ quy hoạch 
sử dụng đất cấp tỉnh
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Đánh giá tiến độ 
thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

2

Khu vực cần thực hiện 
các thủ tục hành chính 
về giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất

      

2.1
Thực hiện thủ tục 
chuyển mục đích sử 
dụng đất

      

2.2
Thực hiện thủ tục 
chuyển mục đích sử 
dụng đất

      

1 Cửa hàng xăng dầu của 
DNTN Quách Văn Đặng 0,28  0,28 CLN:0,24

LUC:0,036

Khánh 
Bình 
Tây 
Bắc

Đã thực hiện (Quyết 
định số 228/QĐ-

UBND ngày 
20/09/2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện 
về cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất)

2 Cửa hàng xăng dầu Mười 
Thăng 0,58  0,58 LUC:0,58

Khánh 
Bình 
Tây 
Bắc

Đã thực hiện (Quyết 
định số 142/QĐ-

UBND ngày 
17/09/2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện 
về cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất)

3 Cửa hàng xăng dầu Thời 
Đang 2 0,03  0,03 LUC:0,03

xã 
Khánh 
Hưng

Đã thực hiện (Quyết 
định số 273/QĐ-

UBND ngày 
06/10/2021 của Ủy 
ban nhân dân huyện 
về cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất)

2.3 Thực hiện thủ tục giao 
đất, cho thuê đất       

a Thực hiện thủ tục giao 
đất, cho thuê đất       

1

Xây dựng Trụ sở Công 
an xã Khánh Hải (Thực 
hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,10  0,10 TSC:0,1 Khánh 
Hải

Đã thực hiện đo vẽ và 
gửi hồ sơ thẩm định. 
Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2021

2
Công an xã Khánh Bình
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,22  0,22 DVH:0,22
xã 

Khánh 
Bình

Đã thực hiện đo vẽ và 
gửi hồ sơ thẩm định. 
Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2021
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Đánh giá tiến độ 
thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

3
Công an xã Khánh Bình 
Tây (Thực hiện giao đất, 
cấp GCNQSDĐ)

0,04  0,04 TSC:0,04

xã 
Khánh 
Bình 
Tây

Đã thực hiện đo vẽ và 
gửi hồ sơ thẩm định. 
Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2021

4

Xây dựng Trụ sở Công 
an xã Khánh Bình Đông
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,09  0,09 CLN:0,01
DYT:0,075

Khánh 
Bình 
Đông

Đã thực hiện đo vẽ và 
gửi hồ sơ thẩm định. 
Dự kiến hoàn thành 

trong năm 2021

5
Trường mầm non Lợi An 
(Thực hiện thủ tục giao 
đất)

0,24  0,24 CLN:0,24 xã Lợi 
An

Đã có Quyết định giao 
đất

6 Dự án Khu tái định cư Bờ 
bắc Sông Đốc 11,70  11,70 NTS:11,7

Thị 
trấn 
Sông 
Đốc

Quyết định số 
161/QĐ-UBND ngày 

25/1/2021 về việc giao 
đất, cho thuê đất cho 
công ty TNHH Xây 
dựng Quang Tiền

7

Khu Tái định cư xen 
ghép thị trấn Sông Đốc 
(dự án đầu tư nâng cấp đê 
biển Tây tỉnh Cà Mau)

3,59  3,59 RPH

Thị 
trấn 
Sông 
Đốc

Quyết định số 
2196/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021

8
Hoạt động bến khách 
ngang sông Ông Đốc của 
ông Huỳnh Văn Tuấn

0,02  0,02 TMD:0,02
TT 

Sông 
Đốc

Công văn số 
5493/UBND-NNTN 
ngày 01/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc cập 
nhật, bổ sung công 
trình, dự án vào Kế 

hoạch sử dụng đất của 
huyện Trần Văn Thời

9

Nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất sang đất 
thương mại, dịch vụ (Hộ 
Huỳnh Ngọc Hân)

0,05  0,05 NTS:0,05
TT 

Sông 
Đốc

 Đơn đăng ký nhu cầu 
chuyển mục đích sử 
dụng đất của hộ gia 

đình cá nhân

10 Nhà máy chế biến bột cá 
thủy sản Vĩnh Nghi 1,28  1,28 CLN:1,28 Khánh 

Hưng

Quyết định số 
955/QĐ-UBND ngày 
18/05/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà 
Mau về việc quyết 

định chấp thuận chủ 
trương đầu tư
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Đánh giá tiến độ 
thực hiện 2021

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

11

Dự án văn phòng Công 
ty, phân xưởng cán Tole 
và kho bãi vật liệu xây 
dựng Đăng Khôi

0,32  0,32 CLN:0,32 Khánh 
Hải

Công văn số 
5493/UBND-NNTN 
ngày 01/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc cập 
nhật, bổ sung công 
trình, dự án vào Kế 

hoạch sử dụng đất của 
huyện Trần Văn Thời

12
Nhà xưởng thu mua và 
chế biến thủy sản thương 
phẩm Vĩnh Nghi

1,33  1,33 CLN:1,33 Khánh 
Hải

Công văn số 
5493/UBND-NNTN 
ngày 01/10/2021 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau về việc cập 
nhật, bổ sung công 
trình, dự án vào Kế 

hoạch sử dụng đất của 
huyện Trần Văn Thời

Các công trình, dự án Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện tiếp 
tục chuyển sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được trình bày tại biểu 10/CH.

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Mặc dù điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; nguồn 
ngân sách bố trí cho đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở vật chất còn thấp; thu hút 
đầu tư từ doanh nghiệp để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh chưa cao. Song 
kế hoach sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện đã đat được những thành quả 
quan trọng góp phần thúc đẩy cho quá trình phát  triển kinh tế -  xã hội  của 
huyện. Cụ thể: đã triển khai thực hiện 8/33 công trình, dự án thuộc trường hợp 
thực hiện thủ tục thu hồi đất, đạt 24,24%.

Tuy nhiên, tình hình sử dụng đất của huyện Trần Văn Thời vẫn có một số 
tồn tại như sau:

- Vẫn còn kha nhiều dư an chưa triên khai kịp tiến đô đã đăng ký theo kế 
hoạch và chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện  (danh mục chi tiết  
xem tại biểu 10/CH). 

- Số lượng dự án đăng ký vào kế hoạch khá nhiều, trong khi nguồn vốn 
ngân sách bố trí cho xây dựng cơ bản không đủ để triển khai đồng loạt các hạng 
mục đã đăng ký.
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- Các dự án với nguồn vốn doanh nghiệp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
hình thành khu dân cư, nhà ở xã hội cho đến nay vẫn còn tồn động nhiều vấn đề 
(không đủ nguồn vốn để thực hiện dự án; công tác thu hồi bồi thường và giải  
phóng mặt bằng còn vướng nhiều khó khăn đặc biệt là việc thực hiện cơ chế  
thỏa thuận giá chuyển nhượng với người dân vẫn chưa được là giải pháp hiệu  
quả, dẫn đến thời gian triển khai dự án kéo dài).

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 49 của Luật đất đai, trong kế hoạch năm 2021 
trên địa bàn huyện còn 17 công trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất đã 
đăng ký thực hiện quá 03 năm nhưng chưa hoàn thành.  Qua rà soát huyện sẽ 
điều chỉnh hủy bỏ 7 CTDA (trong đó 5 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất, 2  
dự án chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCN QSDĐ); hiện nay đang mời gọi 
đầu tư 6 CTDA xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu di lịch… Còn lại 4 
dự án sử dụng nguồn vốn cấp huyện hiện nay đang được xây dựng kế hoạch ghi 
vốn thực hiện trong năm 2022, đồng thời đối với các hạng mục mời gọi đầu tư 
sẽ tiếp tục chuyển sang năm 2022 để mời gọi nhà đầu tư phù hợp. 

2.3. Phân tích nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 

Nguyên nhân chính dẫn đến các tồn tại trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 là do thiếu cơ sở để triển khai dự án, thể hiện ở 
một số nội dung như sau:

- Mặc dù nhiều năm qua địa phương đã xiết chặt công tác đăng ký kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm, đặc biệt đối với các dự án có thu hồi đất và sử dụng đất  
trồng lúa là phải có đầy đủ cac căn cư phap lý đầu tư theo quy định: Chủ trương 
chấp thuân cho lâp thủ tục đầu tư, danh mục chuân bị triên khai dư an của 
huyện, thông bao lâp hồ sơ chuân bị đầu tư của Sở Kế hoach Đầu tư,…Tuy 
nhiên vấn đề đặt ra là việc cam kết khả năng tài chính của các chủ đầu tư vẫn 
chưa thực sự được chú trọng, do đó vẫn còn một số dự án chưa được bố trí vốn 
thực hiện.

- Năm 2021, ảnh hưởng của dịch Covid-19 là rất lớn, việc áp dụng các biện 
pháp phong tỏa, hạn chế ra đường, hạn chế thời gian làm việc, các cuộc họp, hội 
nghị…. Dẫn đến nhiều kế hoạch thực hiện năm 2021 của huyện bị ảnh hưởng; 
kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đạt thấp hơn so với các năm, các 
hạng mục công trình đã đang lập phương án bồi thường phải tạm dừng các cuộc 
họp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên 
cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình, dự án từ kế hoạch sử dụng đất năm 
2018, năm 2019; Ngoài ra huyện bố trí các công trình nhằm mời gọi đầu tư như 
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“Mở rộng khu di tích Nguyễn Long Phi”, “Nghĩa trang nhân dân huyện Trần 
Văn Thời”. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp còn mang tính định 
hướng, chưa bám sát kế hoạch phân bổ nguồn vốn, nên tính khả thi trong năm 
kế hoạch chưa cao;

- Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 
đạt tỷ lệ thấp. Nguyên nhân chủ yếu do công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin 
chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp chưa thật sự chặt chẽ; công tác hướng dẫn người dân hoàn 
chỉnh hồ sơ xin cấp phép đầu tư, trình tực chuyển mục đích sử dụng đất chưa 
được sâu sát, dẫn đến tình trạng lúc người dân có nhu cầu thì thủ tục đăng ký 
gặp khó khăn trong công tác chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ đăng ký; nhưng 
sau đó không tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó năm 2021 tình hình dịch 
bệnh Covid ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, đời sống người dân gặp 
nhiều khó khăn, các hoạt động của cơ quan, tổ chức gặp nhiều khó khă, hạn 
chế…

- Đối với các hạng mục sử dụng nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp để 
thực hiện các khu dân cư thì tổng kinh phí đầu tư dự án khá lớn đặc biệt là chi 
phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Điều này đã làm ảnh 
hưởng rất lớn đến khả năng huy động vốn để triển khai thực thi dự án (cụ thể 
như: “Dự án đầu tư khu dịch vụ - Dân cư khu công nghiệp Sông Đốc” với diện  
tích quy hoạch dự án 76,70ha; “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị thành  
phố biển Sông Đốc I” với diện tích quy hoạch 39,36ha).

- Các hạng mục sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của địa phương (Ngân 
sách cấp huyện) đa phần thuộc hệ thống quy hoạch phát triển nông thôn mới, do 
đó nguồn vốn để bố trí cho dự án còn hạn hẹp;

- Công tác giải phóng mặt bằng ở địa phương vẫn còn nhiều khó khăn như: 
công tác khảo sát, đo đạc cấm mốc ranh giới GPMB, công tác đo đạc xác định 
diện tích thu hồi, bồi thường phải mất thời gian khá dài (từ 2-6 tháng); trình tự 
thực hiện phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian, thủ 
tục; trong quá trình niêm yết công khai phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư 
thường gặp phải tình trạng người dân chưa đồng tình về mặt giá bồi thường và 
hỗ trợ.

 Bài học kinh nghiệm:

- Để khắc phục được những bất cập này cần có sự quyết tâm cao của các 
ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc trong quá trình chỉ đạo và thực hiện. Vấn 
đề cần quan tâm hiện nay là cần phải củng cố, tăng cường bộ máy giúp việc ở 
các bộ phận tham mưu làm công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất;
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- Thành lập tổ giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, 
dự án đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

- Hạn chế việc đăng ký các công trình, dự án chưa được phê duyệt chủ 
trương đầu tư, chưa lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 
(đối với các dự án xây dựng trung tâm thương mại, khu dân cư, khu tái định cư);

- Chỉ tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký thực hiện 
vào kế hoạch sử dụng đất đối với nhu cầu chuyển đổi của hộ gia đình, cá nhân 
và doanh nghiệp khi đã xét đủ điều kiện cần thiết như: Đơn đề nghị chuyển mục 
đích; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cùng với các giấy tờ khác đối với 
trường hợp doanh nghiệp xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án 
đầu tư;

PHẦN III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

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

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

Bảng 9: Chỉ tiêu sử dụng đất được cấp trên phân bổ
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3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng còn phù 
hợp với tình hình kinh tế - xã hội của huyện.

Trong kế hoạch 2021, huyện Trần Văn Thời đã đăng ký thực hiện tổng số 
90 hạng mục, công trình, dự án; trong đó:

a. Chuyển tiếp kế hoạch thu hồi đất

Trong kế hoạch 2021, huyện Trần Văn Thời đã đăng ký thực hiện 33 công 
trình, dự án thuộc trường hợp thu hồi đất. Qua một năm triển khai, kết quả thực 
hiện như sau:

- Đã hoàn thành công tác thu hồi đất 8/33 CTDA, đạt 24,24% kế hoạch với 
diện tích là 42,67 ha/392,16ha, đạt 10,88% kế hoạch (trong đó 2 dự án đã thực  
hiện thu hồi đất một phần).

- Còn lại 25 CTDA chưa hoàn thành, trong đó:

+ Đang triển khai thực hiện 8 dự án (đã ban hành kế hoạch thu hồi đất, kế  
hoạch điều tra khảo sát kiểm đếm; dự kiến quý II năm 2022 hoàn thành); 

+ Điều chỉnh 4 dự án từ mục đăng ký thu hồi đất sang thực hiện thủ tục 
giao đất, cấp GCN QSDĐ với tổng diện tích 3,13ha (do cả 4 dự án này sử dụng  
từ phần đất công do UBND xã quản lý);

+ Điều chỉnh hủy bỏ 6 dự án với tổng diện tích 50,27ha. Trong đó có 4 dự 
án đã đăng ký quá 03 năm nhưng chưa thực hiện hoàn thành với tổng diện tích 
10,61ha;

+ Còn lại 7 dự án chưa được thực hiện.

b. Chuyển tiếp các hạng mục thực hiện thủ tục hành chính về giao đất, 
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

- Thủ tục giao đất, cho thuê đất được phê duyệt là 40 hạng mục. Kết quả 
thực hiện như sau:

+ Đã thực hiện hoàn thành 6/40 hạng mục (đạt 15% số dự án kế hoạch đề 
ra) với diện tích 15,69ha/271,31ha, đạt 5,78% diện tích kế hoạch đề ra.

+ Điều chỉnh hủy bỏ 16 hạng mục với tổng diện tích 20,54ha (trong đó có 
2 hạng mục công trình đã đăng ký quá 03 năm chưa thực hiện hoàn thành).

+ Còn lại 18 hạng mục đang thực hiện các thủ tục giao đất, thuê, cấp GCN 
QSDĐ;

- Thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá 
nhân và doanh nghiệp được phê duyệt là 20 hạng mục, kết quả đã thực hiện:
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+ Đã thực hiện hoàn thành 05/20 hạng mục với tổng diện tích đã thực hiện 
chuyển mục đích sử dụng đất là 1,23ha/58,03ha, đạt tỷ lệ 25%.  Ngoài ra trong 
năm 2021 huyện đã cho phép hộ gia đình cá nhân tại các tuyến đường và xen kẽ 
trong khu dân cư chuyển mục đích sử dụng đất với tổng số 95 hồ sơ với diện 
tích là 1,49 ha;

+ Còn lại 15 hạng mục, chuyển tiếp sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện;

- Chuyển tiếp 04 hạng mục thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất. 
Bên cạnh đó chuyển tiếp 4 hạng mục chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 đã 
được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung vào kế hoạch.

Như vậy còn lại 46 hạng mục đang thực hiện các thủ tục giao đất, thuê, cấp 
GCN QSDĐ sẽ chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2022.

Các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 chưa thực hiện tiếp tục chuyển sang Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, cụ 
thể như sau:

Bảng 10: Các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện 
được chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện

Đơn vị tính: ha

3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Tổng các hạng mục, công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2022 
trên địa bàn huyện Trần Văn Thời là 81 hạng mục, công trình, dự án. Trong đó:

- Chuyển tiếp từ năm 2021 là 60 hạng mục công trình, dự án:
+ Chuyển tiếp 16 hạng mục công trình, dự án cần thực hiện thủ tục thu hồi 

với tổng diện tích thu hồi đất là 292,98ha.

+ Chuyển tiếp 44 hạng mục đang thực hiện các thủ tục giao đất, thuê, cấp 
GCN QSDĐ (bao gồm 4 hạng mục điều chỉnh từ thủ tục thu hồi đất sang thực 
hiện giao đất).

- Đăng ký mới trong năm 2022 là 21 hạng mục công trình, dự án:
+ 8 công trình, dự án cần thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích là 100,31 ha. 

+ Đồng thời đăng ký thủ tục hành chính như giao đất, cho thuê đất, đấu giá 
và chuyển mục đích sử dụng đất 13 hạng mục với tổng diện tích quy hoạch là 
14,43ha (Trong đó có 4 hạng mục chuyển mục đích sử dụng đất; 9 hạng mục  
thực hiện giao đất, cho thuê đất).

3.2.2.1 Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp
Huyện Trần Văn Thời được định hướng là thực hiện tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo hướng phát triển chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa 
trên đơn vị sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực của ngành nông 
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nghiệp theo từng chuỗi sản phẩm toàn diện dựa trên sản phẩm chủ lực là con 
tôm, cây lúa, rừng trồng, sản phẩm đánh bắt, sản phẩm chăn nuôi,…

Mục tiêu, phương hướng cơ bản trong phát triển nông nghiệp của huyện là 
tăng cường đầu tư, tu bổ nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng các 
hồ, đập để bổ sung nguồn nước tưới cuối vụ; có biện pháp bảo vệ diện tích đất 
trồng lúa đã quy hoạch, trong đó xác định diện tích đất trồng lúa cần được bảo 
vệ, bảo vệ nghiêm ngặt và triển khai việc cắm biển báo đối với những vùng cần 
bảo vệ nghiêm ngặt. Đồng thời, thực hiện các biện pháp cải tạo đất, thâm canh 
tăng vụ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác để tăng năng 
suất, sản lượng cây trồng.

Theo đó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022 thì 
diện tích đất nông nghiệp toàn huyện cần chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp 
để thực hiện các công trình, dự án, đồng thời chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất 
nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp toàn huyện năm 2021 là ha.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến bố trí giảm ha để 
chuyển sang đất phi nông nghiệp (bao gồm chuyển sang: đất an ninh  ha; đất  
khu công nghiệp  ha; đất cụm công nghiệp ha; đất thương mại, dịch vụ ha; đất  
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ha; đất phát triển hạ tầng ha; đất bãi thải, xử lý  
rác thải ha; đất ở tại nông thôn ha; đất ở tại đô thị ha; đất xây dựng trụ sở của  
tổ chức sự nghiệp ha; đất nghĩa trang nghĩa địa nhà tang lễ ha; đất công viên  
vui chơi giải trí ha).

- Ngoài ra diện tích đất nông nghiệp dự kiến tăng thêm ha nhằm tạo điều 
kiện cho người dân thuê phần đất bãi bồi ven biển để sử dụng vào mục đích nuôi 
trồng thủy, hải sản với tổng diện tích bố trí là 75ha; bố trí 100ha để thực hiện kế 
hoạch trồng rừng tại các vực đã được làm các tuyến kè chắn sóng, trên địa bàn 
các  xã, thị trấn: Thị trấn Sông Đốc, xã Khánh Bình Tây Bắc, xã Khánh Bình 
Tây, xã Khánh Hải, xã Phong Điền.

Các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể như sau:
a. Kế hoạch sử dụng đất trồng lúa
Hiện trạng sử dụng đất trồng lúa năm 2021 là ha.

Trong năm 2022 diện tích đất trồng lúa dự kiến tăng, giảm như sau:

- Biến động giảm: Trong năm 2022 huyện dự kiến giảm ha; trong đó: Giảm 
ha chuyển sang đất phi nông nghiệp nhằm bố trí quỹ đất thực hiện các công 
trình, dự án nhằm xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, hình thành các khu dân 
cư tập trung…(Nội dung chi tiết các hạng mục công trình, dự án có sử dụng đất  
trồng lúa được trình bày tại biểu 10/CH); chu chuyển trong nội bộ đất nông 
nghiệp là ha (chuyển sang đất trồng cây lâu năm ha, chuyển sang đất nuôi trồng  
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thủy sản là ha; đồng thời bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang đất trồng cây  
hàng năm khác đối với các khu vực trồng lúa kém hiệu quả ha);

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất trồng lúa của huyện là ha, chiếm 
% diện tích đất tự nhiên toàn huyện.

Bảng 11: Diện tích đất phân bổ đất trồng lúa đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãb. Kế hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác

Hiện trạng sử dụng đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 trên địa bàn 
huyện là 0ha.

Trong năm 2022 dự kiến tăng, giảm như sau:

- Bố trí tăng thêm: Dự kiến tăng thêm ha từ việc bố trí chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng sang đất trồng cây hàng năm khác đối với các khu vực trồng lúa kém 
hiệu quả.

- Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của 
huyện là ha, chiếm % diện tích đất tự nhiên toàn huyện.

Bảng 12: Diện tích đất phân bổ đất trồng lúa đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãb. Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm  

Hiện trạng sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2021 là ha;

Trong kế hoạch năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu năm dự kiến tăng, 
giảm như sau:

- Trong những năm gần đây nhiều địa phương trên địa bàn huyện Trần Văn 
Thời xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho hội viên 
nông dân vươn lên ổn định cuộc sống, đặc biệt là các mô hình sản xuất kết hợp 
(mô hình trồng dừa xiêm lùn, kết hợp trồng vú sữa và măng tre, mô hình trồng  
màu, trồng dừa xiêm lùn, nuôi gà sinh sản…).  Từ những thành quả đạt được, 
nhiều địa phương đã học hỏi và nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả 
kinh tế trong sản xuất.

- Biến động tăng: Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện dự kiến tạo 
điều kiện cho người dân chuyển đổi mục đích sang đất trồng cây lâu năm là ha 
(gồm: ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, năng suất thấp; ha diện tích đất  
nuôi trồng thủy sản);

- Biến động giảm: Huyện dự kiến giảm ha để chuyển đổi sang đất phi nông 
nghiệp  (bao gồm: chuyển sang đất an ninh ha; chuyển ha sang đất khu công  
nghiệp; chuyển ha sang đất thương mại - dịch vụ; chuyển ha sang đất cơ sở sản  
xuất phi nông nghiệp; chuyển ha sang đất phát triển hạ tầng; chuyển ha sang  
đất ở tại nông thôn; chuyển ha sang đất ở tại đô thị; chuyển ha sang đất bãi  
thải, xử lý rác thải; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp ha).
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(Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trồng cây lâu năm được trình  
bày tại biểu 10/CH phần hệ thống biểu).

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện là 
ha, chiếm % diện tích  đất tự nhiên toàn huyện, giảm  ha so với hiện trạng sử 
dụng đất năm 2021.

Bảng 13: Diện tích phân bổ đất trồng cây lâu năm đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãc. Kế hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ

Hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến bố trí giảm ha chuyển 
sang nhóm đất phi nông nghiệp. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện là ha, 
chiếm % diện tích đất tự nhiên toàn huyện.

B ng 14:ả  Di n tích phân b  t  r ng phòng h  n t ng n v  h nhệ ổ đấ ừ ộ đế ừ đơ ị à  
chính c p xãấ d. Kế hoạch sử dụng đất rừng đặc dụng

Hiện trạng sử dụng đất rừng đặc dụng năm 2021 là ha.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này bố trí giảm ha nhằm 
chuyển sang đất quốc phòng do thực hiện dự án “Bến cặp tàu bãi Hòn Chuối”.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha;

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất rừng đặc dụng của huyện là ha, 
chiếm % diện tích đất tự nhiên toàn huyện;

B ng 15:ả  Di n tích phân b  t r ng c d ng n t ng n v  h nh chínhệ ổ đấ ừ đặ ụ đế ừ đơ ị à  
c p xãấ e. Kế hoạch sử dụng đất rừng sản xuất

Hiện trạng sử dụng đất rừng sản xuất năm 2021 là ha.
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định, không 

biến động; 
Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất rừng sản xuất của huyện là ha, 

chiếm % diện tích đất tự nhiên toàn huyện.
Bảng 16: Diện tích phân bổ đất rừng sản xuất đến từng đơn vị hành chính 

cấp xãf. Kế hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản  
Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là ha.
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Nuôi trồng thủy sản là một trong những nhóm ngành mũi nhọn trong cơ 
cấu  kinh tế của huyện. Trong đó sản phẩm chủ lực là con tôm, năm diện tích 
nuôi tôm quảng canh cải tiến 8.154 ha; diện tích nuôi tôm công nghiệp 810 ha, 
trong đó nuôi thâm canh 735,4 ha, nuôi tôm siêu thâm canh 83,3 ha. Tổng sản 
lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản được 125.590 tấn (trong đó tôm 14.743 
tấn), đạt 86% so kế hoạch. Đây là một trong những tiềm lực khá lớn của huyện 
để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; do đó điều cần 
thiết trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là bố trí quỹ đất để tạo điều kiện để 
các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn có thể mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản và 
thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai. 

- Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến bố trí tăng thêm ha 
diện tích đất nuôi trồng thủy sản (chuyển từ đất trồng lúa ha, từ đất bãi bồi ven  
sông, ven biển ha) để tạo điều kiện cho người dân mở rộng quy mô canh tách, 
chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững 
và khả năng cải tạo đất đai nhằm bảo vệ diện tích đất trồng lúa góp phần vững 
an ninh lương thực. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho người dân thuê phần đất bãi 
bồi ven biển để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy, hải sản.

- Ngoài ra trong năm 2022 huyện dự kiến giảm  ha để chuyển sang đất phi 
nông nghiệp  (bao gồm: chuyển sang đất khu công nghiệp ha; đất cụm công 
nghiệp ha; đất thương mại dịch vụ ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ha,  
chuyển sang đất phát triển hạ tầng ha, chuyển sang đất ở tại nông thôn  ha,  
chuyển sang đất ở tại đô thị  ha, chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa  ha; đất  
công viên vui chơi giải trí ha); đồng thời giảm 11,0 ha để chuyển đổi cơ cấu 
trong nội bộ đất nông nghiệp chuyển sang đất trồng cây lâu năm  ha.

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là  
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện là 
ha, chiếm % diện tích tự nhiên, giảm ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021.

Bảng 17: Diện tích phân bổ đất nuôi trồng thủy sản đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãg. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác  

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định không biến 
động.

+ Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.

Dự kiến đến cuối năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác toàn huyện đạt 
ha chiếm % diện tích đất tự nhiên.

Bảng 18: Diện tích phân bổ đất nông nghiệp khác đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã3.2.2.2 Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội trong năm 2022 đã được Huyện Ủy đề ra đó là: “Tiếp tục đẩy 
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nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch trong toàn huyện; khắc phục  
hạn chế trong quản lý và thực hiện quy hoạch nhằm kịp thời triển khai thực hiện  
đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sắp xếp ổn định vị trí các cơ quan, đơn vị và dân cư  
trong các khu quy hoạch”. 

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được giao và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, 
lĩnh vực trên địa bàn huyện cũng như cấp tỉnh, trong năm 2022 trên địa bàn 
huyện dự kiến sẽ bố trí tăng thêm ha từ diện tích đất nông nghiệp (bao gồm: ha 
diện tích đất trồng lúa, ha diện tích đất trồng cây lâu năm, ha diện tích đất rừng  
phòng hộ, ha từ đất rừng đặc dụng và ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản). 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Dự kiến cuối năm 2022 chỉ tiêu đạt ha, chiếm %DTTN.

Bảng 19: Diện tích phân bổ đất phi nông nghiệp đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãTrong đó bao gồm các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

a. Kế hoạch sử dụng đất quốc phòng

Hiện trạng sử dụng đất quốc phòng năm 2021 là: ha;

Hiện nay diện tích đất quốc phòng trên địa bàn huyện đã đảm bảo về diện tích 
đang quản lý và sử dụng. Do đó trong năm 2022 huyện không bố trí tăng thêm.

Như vậy, đến cuối  năm 2022 diện tích đất quốc phòng của huyện là ha, 
chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 20: Diện tích phân bổ đất quốc phòng đến từng đơn vị hành chính cấp 
xãKế hoạch sử dụng đất an ninh

Hiện trạng sử dụng đất an ninh năm 2021 là: ha;

Trong năm 2022 huyện dự kiến tăng thêm ha nhằm bố trí quỹ đất trụ sở 
UBND xã để thực hiện các dự án:

+ “Trụ sở công an xã Phong Điền” 0,15ha; 

+ “Trụ sở công an xã Khánh Lộc” 0,15ha;

+ “Trụ sở công an thị trấn Trần Văn Thời” 0,15ha;

Đồng thời thực hiện giao đất cho “Trụ sở công an xã Phong Lạc” với diện 
tích 0,15ha (đã xây dựng); “Trụ sở công an xã Khánh Bình Tây Bắc” 0,15ha 
thực hiện thủ tục cấp giấy CNQSDĐ;

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất an ninh của huyện là ha, chiếm % 
diện tích đất phi nông nghiệp.
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Bảng 21: Diện tích phân bổ đất an ninh đến từng đơn vị hành chính cấp 
xãKế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp

Hiện trạng sử dụng đất khu công nghiệp năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến tăng thêm ha nhằm thực 
hiện các hạng mục thành phần của dự án: “Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc phía 
Nam” với diện tích quy hoạch 100 ha tại Phong Điền.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.

Dự kiến đến cuối năm 2022 diện tích đất khu công nghiệp của huyện sẽ đạt ha, 
chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp của huyện.

Bảng 22: Diện tích phân bổ đất khu công nghiệp đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã Kế hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp

Hiện trạng sử dụng đất cụm công nghiệp trên địa bàn huyện chưa hình thành;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến tăng thêm ha nhằm thực 
hiện các hạng mục thành phần của dự án: “Cụm công nghiệp số 1” với diện tích quy 
hoạch 75ha tại Phong Điền.

Dự kiến đến cuối năm 2022 diện tích đất khu công nghiệp của huyện sẽ đạt ha, 
chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp của huyện. 

b. Kế hoạch sử dụng đất thương mại, dịch vụ 

Hiện trạng sử dụng đất thương mại, dịch vụ năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến bố trí tăng, giảm như sau:

- Biến động  tăng thêm ha đất thương mại, dịch vụ nhằm bố trí quỹ đất 
thương mại dịch vụ để tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích 
sử dụng đất nằm xen kẽ trong các khu dân cư là 1,60 ha; diện tích còn lại bố trí  
quỹ đất tăng thêm trong năm 2022 là mời gọi đầu tư thực hiện các dự án: “Dự 
án Khu đô thị Cửu Long, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (quỹ đất quy  
hoạch thương mại, dịch vụ là 6,0ha); “Đầu tư xây dựng khu Thương mại - Dịch vụ 
khóm 7”; “Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ đầu kênh Cơi Năm, ấp Cơi  
5A” với diện tích 0,42ha. Ngoài ra năm 2022 huyện bố trí khu đất chợ Rạch Ráng 
(chợ củ) và chi cục thuế (củ) thực hiện đấu giá sang đất ở kết hợp thương mại cho 
các hạng mục: “Quyền sử dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và khóm 9”; “Đầu tư xây  
dựng khu dịch vụ thương mại khóm 9, thị trấn Trần Văn Thời”.

(Danh mục công trình đất thương mại, dịch vụ năm 2022 được trình bày 
chi tiết tại biểu 10/CH)

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha;

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất thương mại, dịch vụ của huyện 
là ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.
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Bảng 23: Diện tích phân bổ đất thương mại, dịch vụ đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãKế hoạch sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 là: ha;
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến bố trí tăng, giảm như sau:
- Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện dự kiến tăng thêm ha nhằm 

thực hiện chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
cho các công trình, dự án như: “Nâng cấp, sữa chữa hệ thống nước phục vụ sinh 
hoạt ấp Công Điền, xã Phong Điền” với diện tích 0,05 ha; “Dự án đầu tư Khu 
phân xưởng chế biến bảo quản hàng thủy sản, bến lên xuống hàng thủy sản và 
bến phà qua sông” với diện tích 0,28ha; “Xây dựng Nhà máy sản xuất nước đá 
và Trạm kinh doanh các mặt hàng thủy sản” với diện tích 0,29ha; “Dự án đầu tư 
nâng cấp và cải thiện công trình cấp nước sạch nông thôn xã Khánh Bình Đông” 
với diện tích 0,38ha; “Dự án đầu tư xây dựng Xưởng chế biến thủy sản xuất 
khẩu và bến bốc dỡ lên xuống hàng hóa” với diện tích 5,43ha; đồng thời bố trí 
chỉ tiêu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân là 1,45ha.

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha;
(Danh mục công trình cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022 được  

trình bày chi tiết tại biểu 10/CH)
Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

của huyện là ha, chiếm % tích đất phi nông nghiệp.
Bảng 24: Diện tích phân bổ đất  cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến từng 

đơn vị hành chính cấp xãKế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng (DHT)

Hiện trạng sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2021 là: ha;
Trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng của 

huyện dự kiến bố trí tăng, giảm như sau:
- Biến động tăng thêm ha (sử dụng từ: đất trồng lúa ha; đất trồng cây hàng  

năm khác ha đất trồng cây lâu năm ha; đất rừng phòng hộ là ha; đất nuôi trồng  
thủy sản  ha; đất ở tại nông thôn ha; đất ở tại đô thị ha; đất trụ sở cơ quan ha;  
đất sông ngòi kênh rạch ha). 

- Dự kiến giảm ha (để chuyển sang các loại đất: đất khu công nghiệp ha;  
đất cụm công nghiệp ha; đất thương mại, dịch vụ ha; đất ở tại đô thị ha, đất công 
viên vui chơi giải trí ha). Đồng thời chuyển đổi trong nội bộ đất hạ tầng 5,41 ha.

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện đạt 
ha, chiếm % diện tích đất tự nhiên của huyện. 

Bảng 25: Diện tích phân bổ  đất  phát triển hạ tầng đến từng đơn vị hành 
chính cấp xãCác chỉ tiêu sử dụng đất phát triển hạ tầng cụ thể như sau:

f.1 Đất giao thông
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Hiện trạng sử dụng đất giao thông năm 2021 là: ha;
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất giao thông của huyện 

dự kiến tăng, giảm như sau:
- Năm 2022 diện tích đất giao thông dự kiến tăng  ha (chuyển từ đất trồng 

lúa ha, đất trồng cây lâu năm ha, đất nuôi trồng thủy sản ha, đất rừng phòng hộ  
ha, đất ở tại đô thị ha, đất nghĩa trang nghĩa địa ha).

- Biến động giảm: dự kiến giảm ha (chuyển sang đất thương mại, dịch vụ  
ha; đất công viên vui chơi giải trí ha, đất khu công nghiệp ha, đất ở tại đô thị  
ha; chuyển sang đất chợ ha; chuyển sang đất giáo dục và đào tạo ha);

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là  
ha.

Bảng 26: Danh mục công trình, dự án đất giao thông năm 2022

Đơn vị tính:ha

STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

1 Cầu qua sông Ông Đốc 6,12  6,12

CLN:0,78
NTS:1,15
ODT:1,79
DTL:1,14
NTD:0,17

TT Sông Đốc

2 Dự án xây dựng cầu Trảng 
Cò và cầu Rạch Ruộng 0,90  0,90 CLN:0,27

LUC:0,63
TT Trần Văn Thời

xã Khánh Lộc

+ Cầu Trảng Cò (xây dựng 
phần mố cầu) 0,47 0,47 CLN:0,17

LUC:0,30 TT Trần Văn Thời

+ Cầu Rạch Ruộng (xây  
dựng phần mố cầu) 0,43 0,43 CLN:0,10

LUC:0,33 xã Khánh Lộc

3
Dự án đầu tư khu dịch vụ - 
Dân  cư  khu  công  nghiệp 
Sông Đốc

76,70 76,70 CLN:26,7
NTS:50 TT Sông Đốc

+
Dự án đầu tư khu dịch vụ - 
Dân  cư  khu  công  nghiệp 
Sông Đốc

25,92 25,92
CLN:6,0
NTS:17,0
ODT:2,92

TT Sông Đốc

4
 Dự án Khu đô thị Cửu 
Long, thị trấn Sông Đốc, 
huyện Trần Văn Thời

88,30  88,30

CLN:3,60
NTS:73,50
ODT:6,50
DTL:3,20
DGT:1,50

Thị trấn Sông Đốc

+  Dự án Khu đô thị Cửu 
Long, thị trấn Sông Đốc, 
huyện Trần Văn Thời

31,02  31,02 CLN:0,90
NTS:25,92
ODT:2,00
DTL:1,70

Thị trấn Sông Đốc



64

STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

DGT:0,50

5
Dự án xây dựng đường nội 
ô trung tâm thị trấn Trần 
Văn Thời

2,52 1,4 1,12 ODT:1,12 TT Trần Văn Thời

6

Công trình Duy tu, sửa 
chữa và mở rộng đường 
nội ô thị trấn Sông Đốc 
(đoạn từ cầu Kiểm Lâm 
đấu nối đê biển Tây)

0,16  0,16 ODT:1,12 TT Sông Đốc

7

Xây dựng tuyến đường đấu 
nối từ tuyến Tắc Thủ -Rạch 
Ráng-Sông Đốc đến chợ 
nông sản Rạch Ráng

0,95  0,95
CLN:0,17
NTS:0,72
ODT:0,06

TT Trần Văn Thời

8 Đầu  tư  xây  dựng  Bến  xe 
Sông Đốc 2,40  2,40 CLN:0,4

NTS:2,0 TT Sông Đốc

9
Dự Dự án khu tái định cư 
khóm 6B, thị trấn Sông 
Đốc (Cầu Sông Đốc)

4,30  4,30 NTS:4,0 TT Sông Đốc

Như vậy,  đến  cuối năm 2022 diện tích đất giao thông của huyện là  ha, 
chiếm % diện tích đất phát triển hạ tầng.

f.2 Đất thủy lợi

Hiện trạng sử dụng đất thủy lợi năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất thủy lợi của huyện dự 
kiến tăng, giảm như sau:

- Biến động giảm: huyện dự kiến giảm ha (nhằm chuyển sang đất khu công 
nghiệp ha; đất thương mại dịch vụ ha; đất giao thông ha; đất công trình năng  
lượng ha; đất cơ sở giáo dục và đào tạo ha; đất ở tại đô thị ha; đất khu vui  
chơi, giải trí công cộng ha).

- Nhu cầu tăng thêm trong năm 2022 là ha nhằm thực hiện các công trình, 
dự án: “Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp tuyến bờ kè đoạn từ trước Trụ sở Huyện 
ủy đến Bến tàu (cũ), đến hãng nước đá Toàn Phát và đến ban chỉ huy quân sự 
huyện”  với  diện  tích  0,82ha.  Ngoài  ra  thực  hiện  thủ  tục  giao  đất,  cấp 
GCNQSDĐ cho các dự án đã thực hiện hoàn thành như: Dự án đầu tư xây dựng 
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hệ thống thủy lợi tiểu vùng III - Nam Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống 
thủy lợi tiểu vùng II,III,V Cà Mau.

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha;

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất thủy lợi của huyện là ha, chiếm 
% diện tích đất phát triển hạ tầng.

f.3 Đất công trình năng lượng

Hiện trạng sử dụng đất năng lượng năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất  năm 2022 nhu cầu tăng đất công trình năng 
lượng thêm ha (sử dụng từ đất trồng lúa ha, đất trồng cây lâu năm ha; đất rừng  
phòng hộ ha; đất nuôi trồng thủy sản ha, đất giao thông ha; đất thủy lợi ha) để 
thực hiện các dự án: “Trạm nén tiếp bờ của Chi nhánh Tổng Công ty khí Việt 
Nam - Công ty khí Cà Mau” (4,87 ha) xã Khánh Bình Tây Bắc; “Trạm biến áp 
220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau 2” với diện tích thu 
hồi đất (2,20 ha) qua địa bàn các xã Khánh Bình, xã Lợi An; xã Khánh Bình 
Đông; Dự án Kè giảm sóng kết hợp năng lượng tái tạo (điện mặt trời), nuôi 
trồng thủy hải sản và khôi phục rừng ngập mặn với diện tích 20,30 ha qua địa 
bàn TT Sông Đốc, xã Khánh Hải, xã Phong Điền; “Đường ống dẫn khí Lô B - Ô 
Môn” với diện tích 2,16ha.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha;

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất công trình năng lượng của huyện 
đạt  ha, chiếm % diện tích đất hạ tầng, thực hiện tăng ha so với hiện trạng năm 
2021;

f.4 Đất công trình bưu chính viễn thông

Hiện trạng sử dụng đất bưu chính viễn thông năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất 2022 huyện không bố trí tăng thêm đối với chỉ 
tiêu này. 

Dự kiến cuối năm 2022 chỉ tiêu này đạt ha, chiếm tỷ lệ % diện tích đất hạ 
tầng của huyện.

f.5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Hiện trạng sử dụng đất cơ sở văn hóa năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất  năm 2022 trên địa bàn huyện  dự kiến tăng 
thêm  ha nhằm thực hiện dự án: 
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(cấp xã)

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng 
vào loại 

đất

1

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Khánh 
Bình Tây Bắc (Thực hiện giao 
đất, cấp GCNQSDĐ)

0,10  0,10 CLN:0,1 Khánh Bình 
Tây Bắc

2

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Lợi An 
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,76  0,76 CLN:0,76 Lợi An

3

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Trần Hợi 
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

1,01  1,01 CLN:1,01 Trần Hợi

4

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Khánh 
Bình Tây (Thực hiện giao đất, 
cấp GCNQSDĐ)

1,22  1,22 CLN:0,59
LUC:0,63

ấp Đá Bạc, 
xã Khánh 
Bình Tây

5

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Khánh 
Hải  (Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

1,07  1,07 LUC:1,04
ONT:0,03

xã Khánh 
Hải

6

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Phong 
Điền (Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

1,10  1,10 NTS:1,10 xã Phong 
Điền

7

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Phong 
Lạc (Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

1,00  1,00 CLN:1,00 Phong Lạc

8

Trung tâm hoạt động thanh 
thiếu niên
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,93  0,93 TSC:0,93 TT Trần 
Văn Thời

9

Trung tâm Văn hóa, Thể thao- 
Học tập cộng đồng xã Khánh 
Hưng (Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

1,07  1,07 CLN:1,07 Khánh 
Hưng

Như vậy, đến cuối  năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa của 
huyện dự kiến đạt  ha, chiếm % diện tích đất phát triển hạ tầng.

f.6 Đất xây dựng cơ sở y tế

Hiện trạng sử dụng đất cơ sở y tế năm 2021 là: ha;
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Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện không bố trí tăng 
thêm, tuy nhiên bố trí thực hiện giao đất, cấp GCN QSDĐ cho dự án “Trung tâm 
y tế huyện Trần Văn Thời tại thị trấn Trần Văn Thời” với diện tích 0,33ha; 

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế của huyện là 
ha, chiếm % diện tích đất phát triển hạ tầng.

f.7 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Hiện trạng sử dụng đất cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện bố trí tăng đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo thêm ha để thực hiện các công trình sau:

Bảng 27: Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2022
Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích kế 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

I Công trình, dự án thuộc trường 
hợp thu hồi đất

1
 Dự án Khu đô thị Cửu Long, thị 
trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn 
Thời

88,30  88,30

CLN:3,6;
NTS:73,5;
ODT:6,5;
DTL:3,2;
DGT:1,5

Thị 
trấn 
Sông 
Đốc

+
 Dự án Khu đô thị Cửu Long, thị 
trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn 
Thời

6,68  6,68

CLN:0,5;
NTS:5,48;
ODT:0,5;
DTL:0,1;
DGT:0,1

Thị 
trấn 
Sông 
Đốc

2 Trường mầm non Đá Bạc, xã 
Khánh Bình Tây 0,47  0,47 CLN

xã 
Khánh 
Bình 
Tây

II Công trình, dự án thuộc trường 
hợp giao đất, cho thuê đất

3 Trường Tiểu học 2 xã Phong Điền 
(Thực hiện thủ tục giao đất) 0,27  0,27 CLN:0,1;NT

S:0,17

Xã 
Phong 
Điền

4 Trường tiểu học 5 Sông Đốc 
(Thực hiện thủ tục giao đất) 0,27  0,27 NTS:0,27

Thị 
trấn 
Sông 
Đốc

5 Trường THCS 2 Lợi An (Thực 
hiện thủ tục giao đất) 0,28  0,28 CLN:0,28 xã Lợi 

An
6 Trường Tiểu học Đá Bạc 0,27  0,27 CLN:0,11;

ONT:0,16
Khánh 
Bình 
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STT Hạng mục

Diện 
tích kế 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích
hiện
trạng 
(ha)

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Diện 
tích
(ha)

Sử dụng vào 
loại đất

Tây

7
Trường mầm non xã Khánh Hưng
(Thực hiện giao đất, cấp 
GCNQSDĐ)

0,53  0,53 CLN:0,53
xã 

Khánh 
Hưng

8 Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe 
mô tô 1,01  1,01 CLN:1;ONT

:0,01

xã 
Khánh 

Lộc

9 Trường mầm non Sông Đốc (bờ 
Nam) 0,42  0,42 NTS:0,42

TT 
Sông 
Đốc

10 Trường tiểu học Sông Đốc (bờ 
Nam) 0,60  0,60 NTS:0,6

TT 
Sông 
Đốc

11 Trường Mầm non xã Khánh Bình 
Tây 0,50  0,50 LUC:0,5

 xã 
Khánh 
Bình 
Tây 

12 Trường Tiểu học 1 Lợi An 0,40  0,40 LUC:0,4 xã Lợi 
An

13 Trường mầm non Sông Đốc (bờ 
Bắc) 0,40  0,40 NTS:0,4

Khóm 
9, thị 
trấn 
Sông 
Đốc

14 Trường mầm non Khánh Hải 0,30 0,30   
xã 

Khánh 
Hải

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.
Như vậy, đến cuối năm 2022 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là ha, 

chiếm % diện tích đất phát triển hạ tầng.

f.8 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Hiện trạng sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định không 
biến động;

 Cuối năm 2022 chỉ tiêu này đạt  là  ha, chiếm % diện tích đất phát triển hạ 
tầng. 

f.9 Kế hoạch sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa

Hiện trạng sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2021 là ha;

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không bố trí tăng giảm chỉ tiêu này;
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Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa  của 
huyện là ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp của huyện. 

f.10 Kế hoạch sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải

Hiện trạng sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện tích đất bãi thải, bãi xử lý chất thải 
tăng thêm ha nhằm thực hiện xây dựng bãi trung chuyển rác xã Khánh Hải.

+ Dự kiến cuối năm 2022 đạt ha, chiếm tỷ lệ % diện tích phi nông nghiệp.

Bảng 28: Diện tích phân bổ đất  bãi thải, xử lý chất thải đến từng đơn vị 
hành chính cấp xã f.11 Kế hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định.

Đến cuối năm 2022 chỉ tiêu này dự kiến đạt  ha, chiếm % diện tích đất phi 
nông nghiệp.

Bảng 29: Diện tích phân bổ đất cơ sở tôn giáo đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã f.12 Kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà  
hỏa táng

Hiện trạng sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
năm 2021 là ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phần chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa 
địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được dự kiến tăng thêm ha (sử dụng từ đất nuôi trồng 
thủy sản) nhằm thực hiện mời gọi đầu tư cho dự án: Xây dựng nghĩa trang nhân dân 
huyện Trần Văn Thời. 

Dự kiến giảm ha nhằm chuyển sang nhóm đất phát triển hạ tầng;

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm hiện trạng là ha.

Dự kiến đến cuối năm 2022 chỉ tiêu đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng là  ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp. 

Bảng 30: Diện tích phân bổ đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng đến từng đơn vị hành chính cấp xãf.13 Đất chợ

Hiện trạng sử dụng đất chợ năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất chợ của huyện dự kiến 
tăng, giảm như sau:

- Biến động giảm: huyện dự kiến giảm ha để chuyển quỹ đất thực hiện đấu 
giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và khóm 9 với diện tích 0,36 ha;

- Bố trí tăng thêm ha;
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- Đồng thời trong kế hoạch năm 2022 diện tích đất chợ dự kiến tăng thêm 
ha để thực hiện các dự án tại bảng sau.

Bảng 31: Danh mục công trình, dự án thuộc chỉ tiêu đất chợ  năm 2022

                            Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục

Diện 
tích 
quy 

hoạch 

Diện 
tích
hiện

trạng 

Tăng thêm Địa 
điểm
(cấp 
xã)

Diện 
tích Sử dụng vào 

loại đất

I Thực hiện thủ tục thu hồi 
đất

1

Đầu tư xây dựng Chợ nhỏ 
khóm 7, thị trấn Sông Đốc
(quỹ đất bố trí chợ thương 
mại 0,84ha)

1,60  1,60 CLN;ODT
TT 

Sông 
Đốc

2 Chợ nông sản Đá Bạc 1,00  1,00 CLN
Khánh 
Bình 
Tây

II Thực hiện thủ tục giao đất, 
cho thuê đất

3
Xây dựng mới chợ Rạch 
Ráng (Đất sạch, đã được ủy 
ban huyện thu hồi)

0,25  0,25 ODT

Thị trấn 
Trần 
Văn 
Thời

4
Dự án đầu tư xây dựng Chợ 
Lớn, thị trấn Sông Đốc (Đất 
sạch)

0,09  0,09 DGT
TT 

Sông 
Đốc

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha;

Như vậy, đến cuối  năm 2022 diện tích đất chợ của huyện là ha, chiếm % 
diện tích đất hạ tầng.

a. Kế hoạch sử dụng đất danh lam thắng cảnh

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định, không 
biến động.

b. Kế hoạch sử dụng đất ở tại nông thôn

Hiện trạng sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2021 là ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu đất ở tại nông thôn dự kiến 
tăng, giảm như sau:

- Biến động giảm: ha nhằm bố trí quỹ đất thực hiện các dự án thuộc chỉ tiêu 
đất khu công nghiệp ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh ha; đất cơ sở văn hóa ha; 
đất cơ sở giáo dục và đào tạo ha.
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- Bên cạnh đó trong năm 2022 trên địa bàn huyện dự kiến tăng thêm ha để 
thực hiện các công trình, dự án và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ở xen 
lẫn trong các tuyến đường giao thông của huyện như sau:
Bảng 32: Danh mục công trình, dự án thuộc chỉ tiêu đất ở tại nông thôn năm 2022

         Đơn vị tính: ha

STT Hạng mục 

Diện 
tích 
quy 

hoạch
 

Diện 
tích
hiện

trạng 
 

Tăng thêm

Địa điểm
(xã)

Diện 
tích

 

Sử dụng 
vào loại đất

I Thực hiện thủ tục thu hồi đất

II Thực  hiện  thủ  tục  chuyển 
mục đích sử dụng đất

1

Nhu cầu sử dụng đất ở của hộ 
gia đình cá nhân xen kẽ dọc 
theo các tuyến đường giao 
thông

6,80  6,80 LUC;CLN; 
NTS

Các xã 
trong 
huyện

III Thực  hiện  thủ  tục  giao  đất, 
đấu giá QSDĐ

2 Khu dân cư Kênh Ngang 0,80 0,80 CLN Xã Khánh 
Hưng

3 Khu tái  định  cư  xen  ghép  Đá 
Bạc (Quỹ đất ở bố trí là 1,75ha) 3,05 3,05 SON Xã Khánh 

Bình Tây

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là 
ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất ở tại nông thôn của huyện là ha, 
chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp của huyện.

Bảng 33: Diện tích phân bổ đất ở tại nông thôn đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãKế hoạch sử dụng đất ở tại đô thị

Hiện trạng sử dụng đất ở đô thị năm 2021 là ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu đất ở tại đô thị dự kiến tăng, 
giảm như sau:

- Biến động giảm: Dự kiến giảm ha nhằm bố trí quỹ đất thực hiện các dự 
án: Đầu tư xây dựng Chợ nhỏ khóm 7, thị trấn Sông Đốc (thu hồi 0,33 ha) tại 
Thị trấn Sông Đốc; Hạ tầng Khu công nghiệp Sông Đốc phía Nam (thu hồi 
0,50ha); Cầu qua sông Ông Đốc (thu hồi 1,30ha); Xây dựng tuyến đường đấu 
nối từ tuyến Tắc Thủ - Rạch Ráng-Sông Đốc đến chợ nông sản Rạch Ráng; Dự 
án xây dựng đường nội ô trung tâm thị trấn Trần Văn Thời (thu hồi 1,12ha)…, 
cùng với các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị mới có thu hồi đất ở tại đô 
thị nhằm chuyển sang đất hạ tầng.
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- Đồng thời trong năm 2022 nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị trên địa bàn 
huyện dự kiến tăng thêm  ha. Trong đó trong năm 2022 huyện bố trí nhu cầu sử 
dụng đất ở tại đô thị dành cho các hộ dân chuyển mục đích sử dụng đất xen kẽ 
trong các tuyến dân cư là 3,0 ha; đồng thời bố trí 125,24ha quỹ đất xây dựng các 
khu dân cư, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu về đất ở khi nhà nước thực hiện thu 
hồi đất để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng…. 

Danh mục công trình đất ở tại đô thị được trình bày chi tiết tại biểu 10/CH 
(phần hệ thống biểu).

- Ngoài ra để tăng thêm nguồn thu, trong năm 2022 huyện dự kiến đưa vào 
giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu 
đất như sau: “Khu dân cư phố chia lô (đối diện chợ nông sản)” với diện tích 
0,28ha; “Dự án phân lô đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đài truyền thanh 
Huyện” với diện tích 0,05ha.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất so với năm hiện trạng là ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất ở tại đô thị của huyện là ha, 
chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 34: Diện tích phân bổ đất ở tại đô thị đến từng đơn vị hành chính cấp 
xãKế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan

Hiện trạng sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan 
dự kiến tăng, giảm như sau:

+ Biến động giảm: ha để chuyển quỹ đất sang thực hiện công trình: Trung 
tâm hoạt động thanh thiếu niên với diện tích 0,93 ha tại Thị trấn Trần Văn Thời; 
giao đất, cấp GCNQSDĐ cho cơ quản quản lý dự án “Xây dựng Trụ sở Công an 
xã Khánh Hải” 0,10 ha; Dự án phân lô đấu giá quyền sử dụng đất thuộc khu đài 
truyền thanh Huyện 0,05ha; “Quyền sử dụng đất ở đô thị tại khóm 1 và khóm 9” 
với diện tích 0,17ha; “Trụ sở Công an thị trấn Sông Đốc (Giao đất)” với diện 
tích 0,21ha “Công an xã Khánh Lộc” với diện tích sử dụng là 0,05ha.

+ Trong năm 2022 nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan không bố trí tăng 
thêm.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích xây dựng trụ sở cơ quan của huyện 
là ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 36: Diện tích phân bổ đất xây dựng trụ sở cơ quan đến từng đơn vị 
hành chính cấp xã Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Hiện trạng sử dụng đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp năm 2021 là: ha; 
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Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này dự kiến tăng thêm ha 
nhằm thực hiện hạng mục giao đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
huyện Trần Văn Thời.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp của huyện là ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 37: Diện tích phân bổ đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến 
từng đơn vị hành chính cấp xãKế hoạch sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng

Hiện trạng sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chỉ tiêu này sử dụng ổn định, không 
bố trí tăng, giảm;

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm hiện trạng là ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện 
là ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.

Bảng 38: Diện tích phân bổ đất sinh hoạt cộng đồng đến từng đơn vị hành 
chính cấp xãKế hoạch sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng

Trong kế hoạch sử dụng đất  năm 2022  đất cơ sở tín ngưỡng  giữ nguyên 
theo hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là ha, chiếm tỷ lệ % diện tích đất phi nông 
nghiệp.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm hiện trạng là ha.

Bảng 39: Diện tích phân bổ đất cơ sở tín ngưỡng đến từng đơn vị hành chính 
cấp xãKế hoạch sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Hiện trạng sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 là: ha;

Trong kế hoạch sử dụng đất  năm 2022 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  dự 
kiến giảm ha để thực hiện các dự án: Khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (3,05 ha);  
“Khu dân cư khóm 1 (Dự án san lấp mặt bằng đoạn từ đường giao với đường  
Nguyễn Trung Thành - đường số 4 cũ đến hết ranh đất quy hoạch chi tiết Khu  
trung tâm Giáo dục Y tế và dân cư khóm 7)” sử dụng 2,25 ha.

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với năm hiện trạng là ha.

Như vậy, đến cuối năm 2022 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của 
huyện là ha, chiếm % diện tích tự nhiên.

Bảng 40: Diện tích phân bổ đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đến từng đơn vị 
hành chính cấp xãKế hoạch sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng   

Hiện trạng sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 là ha;
Trong kế  hoạch sử  dụng đất  năm 2022  diện  tích  đất  đất  có  mặt  nước 

chuyên dùng được sử dụng ổn định, không biến động tăng, giảm;
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Như vậy, đến cuối  năm 2022  diện tích đất  có mặt nước chuyên dùng  dự 
kiến còn lại ha, chiếm % diện tích đất phi nông nghiệp.
Bảng 41: Diện tích phân bổ đất có mặt nước chuyên dùng đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã

2.2.3 Nhu cầu đưa đất chưa sử dụng đất vào sử dụng
- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là ha;
- Trong năm 2022 huyện dự kiến giảm ha. Diện tích bố trí giảm nhằm 

chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm tạo điều kiện cho người dân thuê đất 
nuôi trồng thủy sản tại các bãi bồi ven biển; Chuyển ha sang đất công trình năng 
lượng nhằm thực hiện dự án; chuyển ha sang đất rừng phòng hộ nhằm sử dụng 
phần đất dọc theo bờ biển Tây (khu vực sau những công trình kè, tiến hành bơm  
bùn tạo bãi trồng lại rừng phòng hộ ở nhiều khu vực sạt lở; bên cạnh đó nơi  
nào mặt bằng đảm bảo điều kiện cho việc trồng rừng là tiến hành trồng ngay)

- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là ha;
- Cân đối tăng, giảm: giảm ha;
- Dự kiến cuối năm 2022 chỉ tiêu này còn lại ha, chiếm % diện tích đất tự 

nhiên của huyện.
3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
a. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022
Để đảm bảo cân đối giữa các nhóm đất đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn tài  

nguyên đất đai theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững nhằm phục 
vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện Trần Văn Thời, 
trong năm 2022 huyện dự kiến chuyển đổi cơ cấu đất đai như sau: Chuyển  ha từ 
đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Như vậy đến cuối năm 2022 cơ cấu 
các nhóm đất của huyện Trần Văn Thời sẽ đạt:

+ Tổng diện tích tự nhiên (DTTN) toàn huyện năm 2022 là:ha;
+ Nhóm đất nông nghiệp:  ha, chiếm % (DTTN);
+ Nhóm đất phi nông nghiệp:  ha, chiếm % (DTTN);
+ Nhóm đất chưa sử dụng: Chỉ tiêu này còn lại ha, chiếm % diện tích đất tự 

nhiên của huyện; 
Bảng 42: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện Trần Văn Thời

Đơn vị tính: ha
Nội dung phân bổ và cân đối từng chỉ tiêu sử dụng đất đến đơn vị hành  

chính cấp xã được trình bày tại biểu 06/CH phần hệ thống biểu
3.4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022

Tổng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong năm 2022 của huyện 
Trần Văn Thời là ha, trong đó: 

- Chuyển từ đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
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Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cần chuyển ha đất nông nghiệp sang 
đất phi nông nghiệp, bao gồm:

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp ha;

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp ha;

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là ha;

+ Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp là ha;

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp ha.

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp

+ Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm là ha;

+ Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản ha; 

+ Chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm là 12,00 ha.

- Ngoài ra chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác là 
ha, tuy nhiên hệ thống biểu mẫu BTNMT ban hành không có chỉ tiêu chuyển đổi 
này do đó diện tích này không thể hiện được tại biểu 07/CH.

- Chuyển đổi cơ cấu từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất  
ở là  ha

Nội dung chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã được trình bày tại  
biểu 07/CH (phần hệ thống biểu).

3.5. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022

Để có đủ cơ sở pháp lý thực hiện các hạng mục công trình, dự án đã đăng 
ký, trong năm 2022 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời dự kiến thu hồi ha, trong 
đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp là ha, bao gồm:

+ Thu hồi đất trồng lúa là ha;

+ Thu hồi đất trồng cây lâu năm là ha;

+ Thu hồi đất rừng phòng hộ là ha;

+ Thu hồi đất nuôi trồng thủy sản: ha.

- Thu hồi đất phi nông nghiệp là ha, bao gồm:

+ Thu hồi đất phát triển hạ tầng (đất giao thông, thủy lợi, chợ): ha;

+ Thu hồi đất ở tại nông thôn: ha;

+ Thu hồi đất ở tại đô thị: ha;

Nội dung chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã được trình bày tại  
biểu 08/CH (phần hệ thống biểu).
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3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2022

Tổng các hạng mục, công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2022 
trên địa bàn huyện Trần Văn Thời là 81 hạng mục, công trình, dự án. Trong đó:

- Chuyển tiếp từ năm 2021 là 60 hạng mục công trình, dự án:
+ Chuyển tiếp 16 hạng mục công trình, dự án cần thực hiện thủ tục thu hồi 

với tổng diện tích thu hồi đất là 292,98ha.

+ Chuyển tiếp 44 hạng mục đang thực hiện các thủ tục giao đất, thuê, cấp 
GCN QSDĐ (bao gồm 4 hạng mục điều chỉnh từ thủ tục thu hồi đất sang thực 
hiện giao đất).

- Đăng ký mới trong năm 2022 là 21 hạng mục công trình, dự án:
+ 8 công trình, dự án cần thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích là 100,31 ha. 

+ Đồng thời đăng ký thủ tục hành chính như giao đất, cho thuê đất, đấu giá 
và chuyển mục đích sử dụng đất 13 hạng mục với tổng diện tích quy hoạch là 
14,43ha (Trong đó có 4 hạng mục chuyển mục đích sử dụng đất; 9 hạng mục  
thực hiện giao đất, cho thuê đất).

Danh mục các công trình, dự án sử dụng đất theo Điều 61, 62 Luật đất đai 
trong kế hoạch năm 2022 của huyện Trần Văn Thời được trình bày chi tiết tại 
Biểu 10/CH.

3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 
hoạch sử dụng đất 2022

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong phương án kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trần Văn Thời dựa trên các căn cứ pháp lý 
sau:

- 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 tháng 5 năm 
2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

-  Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của  Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư 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 số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất;
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-  Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐNDngày 08/12/2016 Nghị quyết thu tiền 
bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 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 về việc 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 tháng 12 năm 2020  của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021  của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành bổ sung Bảng giá các loại đất định 
kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau kèm theo Quyết định 
số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai:

Việc tính toán chi phí bồi thường của các công trình, dự án trong kế hoạch 
sử dụng đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất. Các chi phí về bồi 
thường tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, cây cối, hoa 
màu,... chưa được tính toán, các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể, chi tiết khi 
chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan lập Phương án bồi thường, hỗ trơ, tái 
định cư của theo từng công trình, dự án cụ thể.

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện 
bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi,  nếu 
không có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại  
đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi  
đất.  Tuy nhiên, do đây là khái toán, nên việc tính toán bồi thường về đất được áp 
dụng giá đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi theo Bảng giá đất theo 
Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019;  Quyết định số 33/2021/QĐ-
UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số Quyết định số 31/2020/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đối với việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản 
xuất nông nghiệp thì áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm 
việc làm bằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng với đất bị thu 
hồi,  giá đất để khái toán cho việc tính hỗ trợ là giá đất theo  Quyết định số 
41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc 
ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 
tỉnh Cà Mau và Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021. 
Ngoài ra, các chính sách khác khi Nhà nước thu hồi đất chưa được tính toán. Khi 
triển khai thực hiện, tùy theo từng công trình, dự án cụ thể sẽ được tính toán chi 
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tiết, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương.

- Dự kiến các khoản thu: Bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, lệ phí địa chính;

- Dự kiến các khoản chi: Chi cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đối với việc khái toán các khoản thu, chi liên quan trong kế hoạch sử dụng 
đất hàng năm thì giá đất được khái toán dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Cà 
Mau ban hành và áp dụng thêm hệ số điều chỉnh giá đất theo từng năm. Tuy 
nhiên do đây chỉ là khái toán và việc áp dụng giá đất cụ thể cho từng dự án, từng 
khu vực chuyển mục đích sử dụng đất là chưa đảm bảo độ chính xác (chưa đảm 
bảo về tính pháp lý của thửa đất, mục đích sử dụng đất, vị trí thửa đất...) ; do đó 
giá đất được tính trong khái toán các khoản chi phí của kế hoạch được xây dựng 
bằng mức trung bình cộng của bảng giá đất theo từng mục đích sử dụng đất cụ thể.

- Đơn giá khái toán các khoản thu:

+ Thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

++ Từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn (áp dụng hệ số điều chỉnh giá  
đất năm 2019 thì k=1,2): tính bình quân 424.000 đồng/ m2;

++ Từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị (áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất  
năm 2019 thì k=1,2): tính bình quân 1.987.000 đồng/ m2.

+ Thu tiền cho thuê đất:

++ Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: 339.200 đồng/ m2;

++ Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: 1.589.600 đồng/m2;

++ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn: 254.400 đồng/m2;

++ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị: 1.192.200 đồng/m2;

++ Đất khu công nghiệp: 38,16 đồng/m2.

- Đơn giá khái toán các khoản chi:

+ Giá đất bồi thường đối với các loại đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp 
thì sử dụng cùng mức giá với các khoản thu;

+ Giá đất đối với các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp như sau  (áp 
dụng hệ số điều chỉnh năm 2019 k=1,2):

++ Đất trồng lúa tính bình quân 30.000 đ/m2;

++ Đất trồng cây lâu năm: tính bình quân 40.000 đồng/m2;

++ Đất đất rừng phòng hộ: tính bình quân 15.000 đồng/m2;
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++ Đất rừng đặc dụng: tính bình quân 15.000 đồng/m2;

++ Đất đất rừng sản xuất: tính bình quân 15.000 đồng/m2;

++ Đất nuôi trồng thủy sản: tính bình quân 30.000 đồng/m2;

Bảng 43: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện Trần Văn Thời

Đơn vị tính: đồng

Các khoản thu, chi trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Trần 
Văn Thời chỉ là dự kiến dựa trên khung giá đất và các văn bản hướng dẫn hiện  
hành tại thời điểm lập kế quy hoạch sử dụng đất. 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  
cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó đối với từng dự án cụ thể.

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

Để thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Trần 
Văn Thời trong thời gian tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

4.1. Giải pháp bảo vệ đất, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

4.1.1 Thực hiện nghiêm Luật bảo vệ môi trường 

- Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường đến các doanh nghiệp, nhân dân.

- Đối với các dự án đầu tư mới cần thực hiện đánh giá tác động môi trường 
ngay trong giai đoạn đầu lập thủ tục dự án đầu tư. Kiên quyết, xử lý nghiêm đối 
với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện dự án đầu tư.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở 
sản xuất, nhất là ở cụm công nghiệp tập trung. Từng bước di dời các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường trong khu dân cư về các khu tập trung và đình chỉ các cơ sở 
gây ô nhiễm nghiêm trọng.

4.1.2 Quản lý và bảo vệ môi trường

- Thực hiện tốt công tác quản lý, phát hiện và xử lý các vấn đề môi trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, các khu có khả 
năng gây ô nhiễm trên địa bàn Huyện.

- Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường lâu dài.

- Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, trong 
đó ưu tiên đầu tư công nghệ mới, công nghệ sạch.

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật 
vào sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông 
nghiệp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.



80

-  Khuyến cáo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trong sản xuất nông 
nghiệp - thủy sản trên địa bàn do sử dụng quá mức phân bón hóa học, thuốc bảo 
vệ thực vật nhằm tích cực làm giàu đất và bảo vệ môi trường.

- Xây dựng giải pháp quản lý, xử lý chất thải, nước xả thải, tính đúng và đủ 
các chi phí về bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư mới. Xử lý rác thải 
bằng công nghệ tiên tiến nhằm giảm phát thải các khí “nhà kính”.

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để 
thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng 
tiểu vùng trên địa bàn huyện 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.

- Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, phù hợp xu 
hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nhằm nâng cao giá trị kinh tế, cần cân 
nhắc sự phù hợp với điều kiện tự nhiên đảm bảo khai thác hiệu quả, tiết kiệm, 
bền vững. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức 
về bảo vệ môi trường cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa 
bàn huyện.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án trên địa bàn, ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo 
vệ môi trường trên địa bàn.

4.2. Giải pháp về quản lý

- Tăng cường công tac tuyên truyền phô biến chinh sach phap luât về đất 
đai cho tô chưc, hô gia đình, ca nhân hiêu ro về quyền và nghia vụ có liên quan 
nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

- Không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 
với các trường hợp không đăng ký trong năm kế hoạch  (ngoại trừ các công 
trình mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng).

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu 
quả trong các thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất,…

4.3. Giải pháp về nguồn lực 

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch, cần 
có các giải pháp về nguồn lực như sau:

- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán 
bộ, công chức viên chức làm việc tại cấp xã và phòng ban chuyên môn;
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 - Kiểm tra, rà soát việc đề nghị chủ đầu tư các công trình, dự án xây dựng 
khu dân cư, tái định cư bố trí nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn thực 
hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường việc chỉ định thầu cho đơn vị có năng lực, kinh nhiệm thực 
hiện công tác giải phóng mặt bằng (Trung tâm phát triển quỹ đất). Nhằm giải tải 
khối lượng công việc cho cán bộ chuyên môn, góp phần rút ngắn thời gian thực 
hiện công tác giải phóng mặt bằng.

4.4. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất

- Tăng cường mời gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư 
nghiên cứu, khảo sát và thực hiện các công trình, dự án xây dựng các khu, cụm 
công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn huyện;

- Ngoài việc sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, vốn vay, cần phải tranh thủ 
huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các lĩnh vực: hạ tầng, 
giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao… đúng theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá quyền sử 
dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản lý đất đai  
tại địa phương. 

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 
công bằng xã hội và kích thích đầu tư kinh doanh, sản xuất.

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 
tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ 
chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.

- Tạo điều kiện thu hút các nguồn đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư chiến 
lược, có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm, có tiềm lực tài chính để tổ chức thực 
hiện tốt dự án.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp cùng phòng kinh tế hạ tầng, tiến 
hành kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong khu vực trung tâm; kiểm tra 
tình hình sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. Xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

- Thông báo công khai các trường hợp đủ điều kiện chuyển mục đích sử 
dụng đất, từ đó khuyến khích người dân tiến hành chuyển đổi mục đích; góp 
phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

- Đề xuất về giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng



82

+ Thành lập ban bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm kiểm tra, đôn đốc 
tiến độ thực hiện các công trình, dự án triển khai thực hiện thu hồi đất trong năm 
kế hoạch.

+ Nhằm tạo sự thuận lợi trong quá trình thu hồi và bồi thường, đồng thời 
đảm bảo quyền lợi cho người dân đối với nơi ở có các điều kiện sinh hoạt và sản 
xuất thuận lợi; cần xem xét việc quy hoạch khu tái định cư, bố trí nơi ở cho các 
hộ dân thuộc trường hợp có bị thu hồi và bồi thường hết đất ở.

4.5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, giải pháp tổ 
chức thực hiện như sau:

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện

+ Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất 2022 để các tổ chức, 
hộ gia đình và cá nhân biết để thực hiện.

+ Đối với các công trình, dự án đang trong quá trình thực hiện kế hoạch 
điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư huyện sẽ tăng cường các cuộc họp giải tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, 
thường xuyên họp dân để giải quyết thỏa đáng các vấn đề còn vướng mắc trong 
quá trình giải phóng mặt bằng (trong khuôn khổ pháp luật về đất đai cho phép).

+ Rà soát, bố trí vốn thực hiện công tác đo đạc, trích lục bản vẽ đối với các 
trụ sở cơ quan đã được bàn giao đất quản lý và sử dụng, tuy nhiên do trong quá 
trình xây dựng thiếu kinh phí nên chưa hoàn trả chi phí thực hiện công tác đo 
đạc, cấp GCNQSDĐ. 

+ Đối với hạng mục xây dựng các khu dân cư đô thị hiện nay đã có nhà đầu 
tư đến xin thực hiện và đang trình các chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch 
chi tiết. Huyện đang xem xét việc yêu cầu chủ đầu tư dự án lập báo cáo đánh giá 
khả thi và bản cam kết tiến độ thực hiện dự án; 

+ Đối với các dự án có quy mô, diện tích khá lớn (cụ thể như: Dự án đầu 
tư khu dịch vụ - Dân cư khu công nghiệp Sông Đốc với diện tích 76,70ha…) 
hiện nay đã và đang chia giai đoạn thực hiện công tác đo đạc, lập phương án bồi 
thường và hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên việc xét duyệt hồ sơ bồi thường cần 
nhiều nguồn nhân lực và thời gian; do đó huyện đã yêu cầu chủ đầu tư các dự án 
khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường theo từng công đoạn.

+ Đối với các hạng mục đầu tư công xây dựng, nâng cấp 03 cơ sở giáo đục 
và đào tạo. Hiện nay huyện đã tiến hành công tác đo đạc lập phương án bồi 
thường và hỗ trợ tái định cư.

+ Thông báo công khai, mời gọi đầu tư với các hạng mục xây dựng nhà ở, 
khu dân cư.



83

+ Tăng cường công tác đối  thoại  công dân và doanh nghiệp nhằm giải 
quyết, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, thu hút đầu tư;

+ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh 
doanh, nhất là kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

+ Thành lập tổ giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện các hạng mục công 
trình, dự án đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tiến độ triển khai trong công tác kiểm 
đếm bồi thường và giải phóng mặt bằng, để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ 
khó khăn vướng mắt góp phần đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho 
chủ đầu tư thi công hạng mục công trình, dự án;

+ Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật Đất đai về quản lý và 
sử dụng đất sai mục đích, đồng thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện 
việc chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Kiên 
quyết không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

+ Chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban, các tổ chức được giao đất sử dụng và 
quản lý trên địa bàn huyện, khẩn trương thực hiện công tác đo đạc, lập thủ tục 
cấp GCNQSDĐ;

+ Kiểm tra, rà soát, cân đối và bố trí ngân sách theo kế hoạch đầu tư trung 
hạn đã được xây dựng cho năm 2022;

+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc cơ quan đầu tư, cơ quan quản 
lý dự án đầu tư trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai các hạng mục đã được 
bố trí vốn (đặc biệt là các hạng mục công trình giao thông, thủy lợi);

-  Trách nhiệm các phòng chuyên môn của huyện

+ Các phòng chuyên môn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời cần có sự phối 
hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình của cơ 
quan mình đã đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất (nếu có); chủ động mời gọi đầu 
tư từ bên ngoài, vận động người dân để thực hiện các công trình, dự án cấp 
huyện, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

+ Đối với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương:  Phòng Tài nguyên và 
môi trường, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan phối hợp tổ chức 
thực hiện công tác thu hồi bồi thường đất, giao đất, để dự án được thi công đúng 
tiến độ. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với đơn vị thực hiện công tác 
kiểm kê bồi thường và giải phóng mặt bằng cần phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu, 
đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp, nhằm thuận lợi trong quá trình kiểm kê bồi 
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thường giải phóng mặt bằng vừa rút ngắn các thủ tục không cần thiết thông qua 
đó sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Bên cạnh đó cần nghiên cứu, đề xuất 
xây dựng bảng giá đất cụ thể cho từng dự án trong công tác thu hồi, bồi thường 
và giải phóng mặt bằng góp phần giảm thiểu những khiếu nại vướng mắc về giá 
đất bồi thường nhưng vẫn đảm bảo giải quyết hài hòa quyền và lợi ích của người 
dân và chủ đầu tư dự án.

- Trách nhiệm của UBND xã, thị trấn

+ Tổ chức thực hiện các dự án công trình do xã, thị trấn làm chủ đầu tư.

+ Phối hợp với các phòng ban của huyện, tham gia tích cực công tác bồi 
thường, thu hồi giao đất các dự án thực hiện trên địa bàn.

+ Quản lý chặt chẽ quỹ đất của kế hoạch sử dụng đất 2022 không để phát 
sinh xây dựng các công trình ngoài kế hoạch được duyệt, chịu trách nhiệm trước 
UBND huyện về thực hiện các dự án đăng ký và quản lý đất đai trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật.

PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trần Văn Thời được xây dựng 
phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, phù hợp với mục tiêu và 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2022.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trần Văn Thời được xây dựng trên 
cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực ở các cấp và căn cứ 
vào kết quả điều tra đánh giá việc thực thi Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 
huyện. Vì vậy, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành và 
phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo khai thác hợp 
lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất đai.

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Trần Văn Thời năm 2022 là căn cứ pháp lý 
quan trọng để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm 2022 của các ngành, 
lĩnh vực, của các cấp và phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, 
khắc phục tình trạng lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự 
án đầu tư trên địa bàn huyện.

- Nội dung Kế hoạch khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 
thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các cấp, các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện phát triển đúng định hướng. Cụ thể:

+ Đối với nhóm đất nông nghiệp:  Tiếp tục giảm để đảm bảo quỹ đất cho 
nhu cầu sử dụng đất xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm kế hoạch. Song huyện cũng xác định 
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các giải pháp nhằm đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Duy trì diện tích đất 
chuyên trồng lúa nước hiện có đảm bảo an ninh lương thực; chăm sóc và bảo vệ 
diện tích đất cây lâu năm nhằm nâng cao chất lượng môi trường.

+ Đối với nhóm đất phi nông nghiệp: Được xem xét đưa vào kế hoạch sử 
dụng đất những dự án có tính khả thi; trên cơ sở danh mục dự án do UBND tỉnh 
quyết định vốn đầu tư trong năm kế hoạch; các dự án do doanh nghiệp đăng ký 
và cam kết thực hiện trong năm 2022 và nhu cầu chuyển mục đích đất ở của các 
hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Các loại đất được phân bổ đến từng đơn vị 
hành chính cấp xã, đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội,  
đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm.

5.2. Kiến nghị

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 
thực hiện các công trình dự án đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất, phát huy vai 
trò quản lý đất đai của cơ quan nhà nước và thể hiện quyền làm chủ của người 
dân, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời kiến nghị:

- UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 
Trần Văn Thời để huyện có cơ sở thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về đất  
đai trên địa bàn, cũng như có cơ sở pháp lý trong việc thực hiện các nội dung đã 
đề ra trong kế hoạch sử dụng đất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện.

- UBND tỉnh, các Sở, ngành quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn 
hóa, thể thao,… nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng 
cao đời sống của nhân dân.
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BĐKH Biến đổi khí hậu
CCN Cụm công nghiệp
DTTN Diện tích tự nhiên
DNTN Doanh nghiệp tư nhân
ĐH Đường huyện
ĐT Đường tỉnh
ĐNN Đất nông nghiệp
ĐPNN Đất phi nông nghiệp
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
HĐND Hội đồng nhân dân
KCN Khu công nghiệp
KDC Khu dân cư
KT-XH Kinh tế - Xã hội
NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QHM Quy hoạch mới
QHMR Quy hoạch mở rộng
TDTT Thể dục thể thao
THCS Trung học cơ sở
THPT Trung học phổ thông
TM-DV Thương mại - Dịch vụ
TN & MT Tài nguyên và Môi trường
TNHH-MTV Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
TTCN Tiểu thủ công nghiệp
CCN Cụm công nghiệp
GPMB Giải phóng mặt bằng
GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
CTDA Công trình, dự án
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