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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất 
Đất đai là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là 

thành phần quan trọng hàng đầu của sự sống, là địa bàn xây dựng và phát triển dân 
sinh, kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. Vì vậy, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất (QH, KHSDĐ) là rất cần thiết; nó là cơ sở pháp lý quan trọng hàng đầu trong 
công tác quản lý nhà nước về đất đai. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy 
hoạch và pháp luật, đảm bảo đúng mục đích và có hiệu quả.

Luật Đất đai 2013 quy định nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền lập và xét duyệt 
QH, KHSDĐ được thể hiện  ở Chương IV với 16 điều (từ điều 35 đến 50). Luật số 
35/2018/QH14 ngày 20/11/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 
quan đến quy hoạch, trong đó tại Điều 6 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 
tại Khoản 2, Điều 37 quy định: Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh 
là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. Trách nhiệm tổ chức 
lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Khoản 2 Điều 42 quy định: Ủy ban nhân dân 
cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và cơ quan quản lý 
đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01 ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đaivà Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai trong đó tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Đất đai đã sửa đổi từ điều 7 đến điều 11 quy định về Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; Lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; Trình tự, thủ tục 
thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch sử dụng đất an ninh; Trách 
nhiệm tổ chức lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và 
theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; Lấy ý kiến 
góp ý vào phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước khi tích hợp vào 
quy hoạch tỉnh; Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Thông tư số  01/2021/TT-BTNMT ngày  12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
Trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong 
đó tại Mục 3 Chương III quy định quy định kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm cấp huyện tại 6 điều (điều 43-48).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mauvà Sở Tài nguyên và Môi trường có 
công văn số 1759/STNMT-QLĐĐ ngày 06/7/2021 về việc triển khai lập kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 cấp huyện, UBND huyện U Minh triển khai công tác lập kế hoạch 
sử dụng đất năm 2022 của huyện, định kỳ hàng năm theo Luật định.

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất
2.1. Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 
20 tháng 11 năm 2018;

- 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 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 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;

-  Thông  tư  số  01/2021/TT-BTNMT ngày  12  tháng  4  năm  2021  của  Bộ  Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất;

-  Thông  tư  số  11/2021/TT-BTNMT ngày  06  tháng  8  năm  2021  của  Bộ  Tài 
nguyên và Môi Trường  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2.2. Những cơ sở và tài liệu thực hiện
- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Tổng 

cục quản lý đất đai 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 1759/STNMT-QLĐĐ ngày 06 tháng 7  năm 2021 của  Sở Tài 
Nguyên Môi trường về việc triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 
huyện;

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X trình Đại hội đại 
biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Báo cáo số 549-BC/HU ngày 
07 tháng 8 năm 2020);

- Báo cáo Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 của UBND huyện U 
Minh (Báo cáo số 89/KH-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020);

- Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế-xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Báo cáo số 
918/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021);

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh được phê duyệt tại quyết định 
số 803/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau;

- Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh Cà Mau (đang thực hiện);
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện U Minh (đang trong quá trình 

chỉnh sửa, trình phê duyệt);
- Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau năm 2020;
- Thống kê đất đai năm 2020 huyện U Minh;
- Văn bản tài liệu khác có liên quan.
3. Tổ chức thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất
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Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 
huyện (Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1  
Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch).

Các phòng, ban cấp huyện xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử 
dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính 
cấp xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) 
xác  định  nhu  cầu  sử dụng  đất  của  địa  phương(Khoản  2,  3  Điều  7  Nghị  định  số  
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định  
số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 củaChính phủ).

Các phòng, ban cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã gửi nhu cầu sử dụng đất 
về Phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn 
bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh và  
các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện đến từng đơn 
vị hành chính cấp xã; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các 
chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

Đơn vị tư vấn thực hiện các nội dung chuyên môn, bảo đảm tiến độ theo đúng 
yêu cầu, quy định chuyên ngành.

Trong quá trình triển khai thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và 
Môi trường, các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các phòng ban, Ủy ban nhân dân các 
xã thuộc huyện thực hiện theo đúng các nội dung của quy hoạch sử dụng đất và bảo 
đảm đúng thời hạn theo quy định.

4. Các sản phẩm thực hiện
Loại sản phẩm, yêu cầu về nội dung, tính pháp lý và kỹ thuật của các sản phẩm 

được  xác  định  theo  Thông  tư  số  01/2021/TT-BTNMT ngày  12/4/2021của  Bộ  Tài 
nguyên và Môi trường quy địnhkỹ thuậtviệc  lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất (Điều 50).Theo đó, hồ sơ sản phẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và nơi 
lưu trữ cụ thể như sau:

(1). Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 gồm: 
- Quyết định phê duyệt KHSDĐ năm 2022 huyện U Minh của UBND tỉnh;
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh; 
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh.
- Bản đồ chuyên đề.
(2). Nơi lưu trữ hồ sơ
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ; 
- Ủy ban nhân dân Thành phố: 01 bộ; 
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ.
- Ủy ban nhân dân cấp xã: 01 bộ/xã, thị trấn.
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1 Vị trí địa lý

Huyện U Minh nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Cà Mau, tiếp giáp với Vịnh Thái 
Lan, có diện tích đất tự nhiên là  77.589,31 ha, chiếm 14,78% diện tích đất tự nhiên 
toàn tỉnh. Huyện có 08 đơn vị hành chính: 01 thị trấn (thị trấn U Minh) và 07 xã: xã 
Khánh An, xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm, xã Khánh Hội, xã Khánh Tiến, xã Khánh 
Hòa và xã Khánh Thuận. Với ranh giới hành chính cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp tỉnh Kiên Giang.
- Phía Nam giáp huyện Trần Văn Thời.
- Phía Đông giáp huyện Thới Bình.
- Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan.
1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình huyện U Minh nhìn chung là vùng đất bằng và thấp, có cao trình phổ 
biến là 1-2m so với mực nước biển. Trong đó các khu vực sông hoặc sông biển hỗ hợp 
có địa hình cao hơn, thường khoảng 1,5-2,5m. Các khu vực đầm lầy có địa hình thấp 
hơn, thường khoảng 0,5-1,0m. 

1.1.3. Khí hậu

Theo báo cáo của Trạm khí tượng thủy văn tỉnh Cà Mau, huyện U Minh nói riêng 
và toàn tỉnh nói chung mang đặc điểm chung của khí hậu miền Tây Nam Bộ có chế độ 
khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo phân thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa 
khô; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

- Nhiệt độ: Huyện U Minh có nhiệt độ trung bình 26,5oC. Nhiệt độ trung bình cao 
nhất trong năm vào tháng 4, khoảng 27,6oC; nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 
giêng khoảng 25oC. Nhiệt độ trung bình trong năm 27oC.

- Nắng: Thời gian nắng trung bình 2.200 giờ/năm, từ tháng 12 đến tháng 4 số giờ 
nắng trung bình 7,6 giờ/ngày; từ tháng 5 đến tháng 11 trung bình 5,1 giờ/ngày. Lượng 
bức xạ trực tiếp cao, với tổng nhiệt khoảng 9.500 đến 10.000oC.

- Lượng mưa: Có 165 ngày mưa/năm, với 2.360 mm. Lượng mưa trung bình 
hàng năm 2.000 – 2.200mm. 

- Ẩm độ: Lượng bốc hơi trung bình khoảng 1.022 mm/năm; mùa khô có lượng 
bốc hơi cao. Độ ẩm trung bình năm 85,6%; mùa khô độ ẩm thấp, thấp nhất vào tháng 3 
khoảng 80%.

- Gió: Chế độ gió thịnh hành theo mùa. Mùa khô hướng gió thịnh hành theo 
hướng Đông Bắc và Đông, với vận tốc trung bình 1,6 - 2,8 m/s. Mùa mưa gió thịnh 
hành theo hướng Tây - Nam hoặc Tây, với tốc độ trung bình 1,8- 4,5 m/s. Vào mùa 
mưa, thỉnh thoảng có giông hay lốc xoáy (nhất là ở vùng ven biển) gió mạnh lên đến 
cấp 7, cấp 8.
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1.1.4. Thuỷ văn

 Là một trong những địa bàn nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
Huyện U Minh có hệ thống sông ngòi dày đặc, chịu chi phối bởi chế độ bán nhật triều 
biển Đông và nhật triều biển Tây, vịnh Thái Lan. 

Chế độ bán nhật triều biển Đông có biên độ truyền triều khá cao qua các hệ thống 
sông Ông Đốc, sông Cái Tàu... Chế độ triều biển Tây (Vịnh Thái Lan) là chế độ nhật 
triều không đều. Có các cửa kênh lớn thông ra biển như kênh Biện Nhị, cửa Hương 
Mai. Thủy triều là tác động chính đưa mặn xâm nhập vào nội địa. 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 thoát nước trong vùng. Mùa mưa 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.

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên
1.2.1. Tài nguyên đất

Theo kết quả điều tra bản đồ đất huyện U Minh tỷ lệ 1/25.000 của Phân viện Quy 
hoạch và Thiết kế Nông nghiệp.  Đất ở huyện U Minh chủ yếu là các loại đất mặn, 
phèn và đất than bùn được hình thành trên các trầm tích non trẻ Holocene, chủ yếu là  
sét xám xanh hoặc nâu với lớp cát mịn dưới sâu, được tạo thành do trầm tích biển,  
trầm tích đầm lầy biển, trầm tích sông biển, trầm tích lòng sông cổ. Dựa vào đặc điểm 
và tính chất của từng loại đất, trên địa bàn huyện U Minh có thể chia ra thành 03 nhóm 
đất chính:

(1) Đất mặn (M) Salic Fluvisols (FLS): Diện tích 27.065,16 ha.
Đất mặn hình thành do ảnh hưởng của nước mặn theo thuỷ triều tràn vào hoặc do 

nước mạch mặn. Đất mặn ở huyện U Minh phân bố hầu hết các xã trong huyện. Diễn 
biến về diện tích, mức độ và động thái đất mặn rất phức tạp, phụ thuộc nhiều các yếu 
tố tự nhiên (thời gian mưa, lượng mưa, hoạt động chế độ thủy văn của sông, biển...) và 
hoạt động sản xuất (tưới, tiêu, tháo chua, rửa mặn, thay đổi cơ cấu cây trồng hay mục 
tiêu sử dụng đất...). Trước những diễn biến phức tạp đó thì ranh giới mặn, diện tích các 
đơn vị đất mặn ít, mặn trung bình hay mặn nhiều có thay đổi theo mùa và qua các năm.

- Đất mặn ít (Mi) Hyposalic Fluvisols (FLS4): Diện tích 25.941,02 ha. Đất mặn ít 
phân bố ở các xã: Nguyễn phích, Khánh An, Khánh Hòa, Khánh Thuận, thị trấn U 
Minh… Đất mặn ít thích hợp cho nhiều mục tiêu sử dụng đất đa dạng: phát triển lúa, 
rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn và dài ngày, nuôi trồng thủy sản. 

- Đất mặn nặng (Mn)  Hyper Salic Fluvisols (FLs): Diện tích 1.124,14 ha.  Đất 
mặn nặng phân bố chủ yếu ở các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm, Khánh An, Khánh Hội. 

(2) Đất phèn (S) Thionic Fluvisol (FLT): Diện tích 41.259,57 ha.
- Đất phèn được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa và vật liệu sinh phèn (xác 

thực vật hoặc sét chứa lưu huỳnh), có thành phần cơ giới nặng (hàm lượng sét chiếm 
40 – 56%), thoát nước yếu hầu hết các phẩu diện đều có tầng đất bị glây mạnh. Là  
nhóm đất có vấn đề khá nghiêm trọng, vì ngoài hạn chế do các độc chất phèn (chua, 
Al3+, Fe2+, SO4

2-…) nhóm đất phèn còn bị nhiễm mặn. Tình trạng chồng lấp và xen kẹp 
hai yếu tố phèn và mặn, không chỉ là một diễn biến phức tạp mà còn gây những trở  
ngại lớn cho vấn đề sử dụng đất và môi trường. 
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- Nhóm đất phèn bao gồm: đất phèn tiềm tàng (P) 12.038,95 ha và đất phèn hoạt 
động (J) 29.220,62 ha. Đất phèn tiềm tàng có trị số pH cao hơn hẳn đất phèn hoạt 
động, nhưng hàm lượng SO4

2- lại thấp hơn. 
3) Đất than bùn (Ts): Diện tích 6.821,24 ha 
Đất than bùn phân bố trong khu vực rừng tràm của huyện tập chung chủ yếu ở xã 

Khánh An và Khánh Lâm, được hình thành trong các bồn trũng, 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. 

(4) Đất khác (sông, kênh, rạch…): Diện tích 2.443,33 ha
1.2.2. Tài nguyên nước

Tài nguyên nước cũng là nguồn tài nguyên rất quan trọng, có mối quan hệ chặt 
chẽ, ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình khai thác sử dụng đất. Tỉnh Cà Mau nói chung 
và huyện U Minh nói riêng có các nguồn nước chủ yếu là: nước mưa, nước mặt và 
nước ngầm.

- 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, phòng chống 
cháy rừng, cung cấp nước cho chăn nuôi và một phần cho sinh hoạt.

- Nước mặt: Huyện U Minh có hệ thống kênh rạch chằng chịt nhưng chủ yếu là 
các kênh rạch nhỏ. Nguồn nước mặt của huyện biến đổi theo mùa, 06 tháng mùa khô 
bị ảnh hưởng mặn và 06 tháng mùa mưa bị nhiễm phèn. 

- Nước ngầm: Theo kết quả điều tra của Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam: 
nước ngầm ở tỉnh Cà Mau nói chung và huyện U Minh nói riêng được chia thành 7 
tầng: Tầng 1 có độ sâu trung bình từ 32 – 45 m; tầng 2 có độ sâu từ 89 – 136 m; tầng 3 
có độ sâu từ 146 – 233 m; tầng 4 có độ sâu từ 198 – 306 m; tầng 5 có độ sâu từ 300 – 
348 m; tầng 6 có độ sâu 372 m; tầng 7 có độ sâu từ 372 – 415 m. Nguồn nước ngầm 
đang được khai thác sử dụng phổ biến ở huyện có độ sâu trung bình từ 89 đến 136 m 
thuộc tầng II và độ sâu từ 146 đến 233 m thuộc tầng III. 

1.2.3. Tài nguyên rừng

Diện tích đất có rừng của huyện U Minh theo thống kê đất đai năm 2020 có tổng 
diện tích 38.271,61 ha; trong đó:

- Đất rừng phòng hộ: 557,15 ha, chiếm 1,46 % đất rừng (0,72 % DTTN);
- Đất rừng đặc dụng: 4.340,35 ha, chiếm 11,34% đất rừng (5,59 % DTTN);
- Đất rừng sản xuất: 33.374,11 ha, chiếm 87,20% đất rừng (43,01% DTTN);
Nguồn: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh (Quyết định phê duyệt số  

803/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau)
Rừng ở đây bao gồm rừng ngập mặn ven biển và rừng tràm ngập úng phèn. Đây 

là 2 hệ sinh thái rừng đặc thù không chỉ riêng của huyện U Minh mà là đặc thù chung  
của tỉnh Cà Mau. 

- Rừng ngập mặn: là rừng ngập mặn phòng hộ ven biển Tây. Đây là rừng phòng 
hộ xung yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với phòng hộ nói chung, trước hết là phòng hộ 
đê biển. Bên cạnh, rừng còn có chức năng bảo tồn sự đa dạng sinh học với nhiều loại 
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thực vật như: đước, vẹt, mắm… là nơi cư trú của nhiều loài động hoang dã như: chim, 
rùa, trăn, rắn, chồn, cáo... và là môi trường thuận lợi cho các loài thủy hải sản phát 
triển. 

- Rừng tràm: diện tích đất có rừng tràm là 27.142,27 ha, bao gồm: rừng đặc dụng 
(vườn quốc gia U Minh Hạ) và đất rừng sản xuất do Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ 
và các tổ chức kinh tế quản lý.

Vườn Quốc gia U Minh  Hạ (thành lập theo quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 
20/01/2006 của Thủ tướng chính phủ) và được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh 
quyển thế giới với diện tích 8.528 ha, trong đó 4.192,67 ha nằm trên địa bàn các xã 
Khánh Lâm, Khánh An thuộc huyện U Minh, phần còn lại thuộc huyện Trần Văn Thời. 
Vườn Quốc gia U Minh Hạ có hệ động vật, thực vật rất phong phú và đa dạng. Có 79 
loài thực vật thuộc 65 chi, 36 họ, trong đó có 11 loài cây gỗ mà phổ biến và có giá trị  
kinh tế nhất là cây tràm, ngoài ra còn nhiều loại dây leo và thảo mộc có vị thuốc quí. 
Đối với động vật lớp thú có 32 loài, lớp chim 74 loài, bò sát 34 loài, lưỡng cư 11 loài, 
đặc biệt có nhiều loài quí hiếm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: Rái cá, long 
mũi, tê tê, rắn hổ mang chúa, trăn gấm, rùa răng, diệc lửa,…

1.2.4. Tài nguyên biển

Huyện U Minh có chiều dài bờ biển khoảng 31 km, bằng 11,2% chiều dài bờ 
biển của tỉnh Cà Mau (là huyện có bờ biển dài thứ ba ở tỉnh Cà Mau sau huyện Ngọc 
Hiển và huyện Trần Văn Thời). Vùng biển huyện U Minh thuộc vùng biển Tây Nam 
Bộ, theo Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 thì  các vùng biển và ven biển 
thường có điều kiện tự nhiên, tài nguyên phong phú, có điều kiện phát triển kinh tế xã 
hội nhanh hơn. Tuy vậy, khả năng khai thác phát huy lợi thế về biển ở mỗi vùng biển 
khác nhau. Đối với huyện U Minh, tài nguyên biển có thể đem lại những điều kiện 
phát triển như:

- Duy trì, phát triển nghề khai thác thủy hải sản: Đây là nghề truyền thống của 
huyện U Minh cũng như các huyện ven biển khác, năm 2016, khai thác biển 22.050 
tấn, đạt 90% kế hoạch năm thủy hải sản các loại. 

- Về nuôi thủy hải sản ven biển: Nhìn chung, vùng biển của huyện U Minh (cũng 
như vùng biển của tỉnh Cà Mau) có thể nuôi được thủy hải sản ở mặt nước ven biển,  
nhưng không thuận lợi, vì không có các đảo lớn hoặc các cụm đảo, không có vịnh kín, 
nước biển có độ đục cao, chất đáy bùn không thích hợp cho nuôi trồng thủy hải sản. 
Theo đánh giá bước đầu, ở vùng ven bờ có thể nuôi được Nghêu, Lụa, Sò huyết; vùng 
biển phía ngoài từ khoảng 3 km trở ra nước biển trong hơn, có thể thí điểm nuôi một 
số loài thủy hải sản (cá lồng bè với công nghệ lồng mới, chịu sóng).

- Về nguồn khí khu vực biển Tây Nam: Vùng biển Tây Nam Bộ có tiềm năng lớn 
về dầu khí, có nhiều bể trầm tích có triển vọng dầu khí, quan trọng nhất là bể Malay -  
Thổ Chu. Hiện nay đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau đã đưa khí từ mỏ PM3 vào phục 
vụ 2 nhà máy điện Cà Mau; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang tiếp tục đầu tư tuyến 
đường ống dẫn khí từ Lô B vào đất liền, trong đó có phục vụ cho cụm khí điện đạm Cà 
Mau và khu công nghiệp Khánh An.

1.2.5. Tài nguyên khoáng sản

Theo số liệu điều tra của Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam, huyện U Minh có 
hai loại khoáng sản là: Than bùn và đất sét.

UBND huyện U Minh - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh



11

 - Than bùn: Phân bổ chủ yếu ở khu vực rừng tràm; diện tích có than bùn đã 
giảm từ trên 6.000 ha xuống còn trên 2.300 ha do bị cháy rừng (năm 2002), chủ yếu ở 
khu vực Lâm ngư trường U Minh III cũ. Than bùn rừng U Minh có thể sử dụng làm 
chất đốt, phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm khác; 

- Đất sét: Một số khu vực ở huyện U Minh có đất sét như xã Khánh An, Khánh 
Hòa, Khánh Thuận có thể sản xuất gạch, ngói, một số có thể sử dụng làm thân gạch 
ceramic nhưng quy mô không lớn (dự báo mỗi khu vực có thể sản xuất gạch với quy 
mô 300 - 500 nghìn viên/năm). Đây là nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp 
vật liệu xây dựng, nhưng việc khai thác nguồn tài nguyên này phải được quy hoạch cụ 
thể và có các giải pháp hạn chế tác động môi trường.

1.2.6. Tài nguyên nhân văn

- Lịch sử hình thành và phát triển vùng đất, con người của huyện U Minh gắn 
liền với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Cà Mau. Dân cư của huyện hầu hết  
không phải là dân cư tại chổ mà từ nơi khác đến cư trú, sinh sống làm ăn, mang đậm 
tính cách của người đi khai phá vùng đất mới. Họ là những người cần cù sáng tạo 
trong lao động sản xuất, anh dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, 
luôn kế thừa và phát huy truyền thống ông cha, ra sức phấn đấu vươn lên tầm cao mới.

- Mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long là nền “Văn minh 
sông nước, văn hóa miệt vườn”. Là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Kinh, Hoa, 
Khmer. Vì vậy, nền văn hóa mang những nét văn hóa đặc sắc riêng của 3 dân tộc. Tuy 
mỗi dân tộc có phong tục tập quán riêng nhưng bao đời nay vẫn sống hòa thuận, đoàn 
kết, hội nhập vào cộng đồng chung và cùng nhau tạo nên một bản sắc văn hóa độc đáo.

1.2.7. Tài nguyên du lịch sinh thái

Như đã phân tích về vị trí địa lý kinh tế, huyện U Minh nằm cách thành phố Cà 
Mau trong khoảng 15 – 40 km, huyện có hệ sinh thái rừng tràm đặc thù (Vườn Quốc 
gia U Minh Hạ), có vườn cây trái (dâu Cái Tàu), có Cụm Công nghiệp Khí Điện Đạm 
và thuận lợi giao thông kết nối nên có tiềm năng du lịch sinh thái. Hiện nay, đã bước 
đầu hình thành tuyến du lịch: Cà Mau – Cụm Khí Điện Đạm - Vườn Quốc gia U Minh 
Hạ - Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời). Bên cạnh, huyện U Minh còn có bờ biển dài 31 
km với nhiều cửa biển lớn như cửa: Hương Mai, Khánh Hội… Đây là điều kiện tốt 
phát triển du lịch sinh thái biển – rừng phòng hộ gắn với du lịch cộng đồng. 

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
1.3.1. Tăng trưởng kinh tế

Năm 2021, trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U 
Minh còn gặp những khó khăn nhất định do tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán xâm 
nhập mặn, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Song dưới sự quan tâm, 
chỉ đạo kỳ quyết của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện cùng với sự quyết tâm, đồng 
lòng phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đã vượt qua những khó 
khăn, góp phần đưa tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện 
U Minh tiếp tục ổn định, phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.800 tỷ đồng.

1.3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hoá: Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực:
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- Tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp giảm từ 51% xuống 42%; 
- Công nghiệp, xây dựng đạt 24,5%. 
- Dịch vụ từ 28% tăng lên 33,5%; 
- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 8.800 tỷ đồng. 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,6 triệu đồng (tương đương 2.300USD), 

tăng 14,9 triệu đồng so với năm 2016.
1.3.3 Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

a. Khu vực kinh tế nông - lâm – ngư nghiệp
Sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định, cơ cấu sản xuất nông nghiệp và 

kinh tế nông thôn từng bước chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh sản xuất các loại nông 
sản có giá trị kinh tế cao, hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp gắn với công 
nghiệp chế biến.

Huyện đã triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết 
quả tích cực, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp; nhiều mô hình tổ 
chức sản xuất mới phù hợp với năng lực sản xuất, nhu cầu của thị trường và thích ứng 
với biến đổi khí hậu; diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến tăng 3,54 lần, năng suất  
tôm nuôi hằng năm tăng lên. 

• Nông nghiệp:
- Diện tích làm đất được 25.262 ha, đạt 118,1% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 4.262 

ha. Diện tích gieo mạ được 845,60 ha, so cùng kỳ tăng 359,6 ha. Diện tích xuống 
giống các trà lúa được 24.818 ha, đạt 100,76% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 3.648 ha. 
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện U Minh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ 
trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 
03/NQ-HU), đến nay đã triển khai được 09 mô hình sản xuất lúa hữu cơ và theo hướng 
hữu cơ, VietGAP với 392,50 ha, có 369 hộ tham gia.

- Tổng diện tích thu hoạch các trà lúa được 16.448 ha, năng suất bình quân 3,97 
tấn/ha, sản lượng 65.335 tấn, đạt 63,8% kế hoạch, so cùng kỳ giảm 4.445 ha; ước thực 
hiện đến 31/12/2021 được 24.818 ha,  năng suất bình quân 4,16 tẩn/ha,  sản lượng 
103.243 tẩn, đạt 100,83% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 37.481 ha.

- Diện tích trồng màu truyền thống được 219 ha, đạt 109,5% kế hoạch, so cùng 
kỳ tăng 34 ha. Diện tích thu hoạch được 192 ha, năng suất bình quân 16,5 tấn/ha, sản 
lượng  3.168  tấn,  đạt  96% kế  hoạch,  so  cùng  kỳ  tăng  57  ha;  ước  thực  hiện  đến 
31/12/2021 được 219 ha, sản lượng 3.613,5 tấn, đạt 109,5% kế hoạch.

- Diện tích trồng dừa được 935 ha, đạt 101% kế hoạch, tưong đương so với cùng 
kỳ. Diện tích trồng chuối được 2.680 (có 600 ha trồng chuối cấy mô), đạt 100,4% kế 
hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Diện tích cây ăn trái các loại được 475 ha, tương 
đương so cùng kỳ.

- Tổng đàn gia súc được 45.254 con, đạt 96,29% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 254 
con. Tổng đàn gia cầm được 391.211 con, đạt 94,04% kế hoạch, so cùng kỳ giảm 
8.789 con. Thực hiện theo Nghị quyết 03/NQ-HU nuôi an toàn sinh học được 20.000 
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con gia súc, 93.200 con gia cầm. Ước thực hiện đến 31/12/2021 được 47.000 con gia 
súc, đạt 100% kế hoạch; 416.000 con gia cầm, đạt 100% kế hoạch. Trên địa bàn huyện 
xuất hiện 12 ổ dịch tả lợn Châu Phi (xã Khánh Lâm, Khánh Hòa, Nguyễn Phích), tiêu 
hủy 245 con heo, trọng lượng 18.831 kg).

- Công tác thủy lợi: Thực hiện 32 công trình thủy lợi, tổng chiều dài 59.365 m, 
khối lượng 109.403 m3, kinh phí thực hiện 7.705 triệu đồng. Giải ngân được 5.715,42 
triệu đồng, đạt 74,18% vốn phân bổ; Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2021 là 7.705 
triệu đồng, đạt 100% vốn phân bổ. Ngoài ra, huyện cũng đã chỉ đạo thực tốt công tác 
ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuât và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2020 - 
2021 trên địa bàn huyện.

- Công tác xây dựng sản phẩm OCOP: Huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai 
thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” huyện U Minh năm 2021. Kết quả, 
Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP cấp huyện thực hiện được 03 sản phẩm (chuối sấy 
dẻo, cam sành, rượu trái giác) đạt chuẩn từ 3 sao trở lên.

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 78 Tổ hợp tác với tổng số 1.074 thành viên; Có 
18 Hợp tác xã đang hoạt động với 299 thành viên và 219 lao động, vốn điều lệ là  
28.275 triệu đồng. Nhìn chung, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đang từng bước nâng cao 
chất lượng hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sản xuất và giải quyết việc làm cho lao động 
nông thôn.

- Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 03/07 xã (gồm xã Khánh An, xã 
Khánh Hòa, xã Khánh Tiến), đạt 42,85% tổng số xã. UBND huyện chỉ đạo rà soát, tiếp 
tục triển khai thực hiện chưong trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới,  
đảm bảo giữ vững và nâng chuẩn NTM cho 03 xã đã đạt. Đồng thời tăng cường công 
tác vận động nhân dân, tập trung các nguồn lực xây dựng xã Khánh Hội, xã Khánh 
Lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến thời điểm rà soát, xã Khánh Hội đạt  
19/19 tiêu chí; xã Khánh Lâm đạt 18/19 tiêu chí. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh 
ảnh hưởng nhiều đến công tác xây dựng nông thôn mới nên dẫn đến một số chỉ tiêu 
không đạt theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là về tiêu chí về hộ nghèo nên Ban thường vụ 
Huyện ủy thống nhất gia hạn chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới sang năm 2022 để  
tiếp tục thực hiện.

- Đến nay huyện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân mỗi 
xã đạt từ 14 tiêu chí. Thị trấn U Minh đạt 22/26 tiêu chí về tiêu chuẩn phường, thị trấn 
đạt chuẩn văn minh đô thị.

• Về lâm nghiệp: 
- Diện tích khai thác rừng được 2.133,14 ha, đạt 81,46% kế hoạch (lâm sản lấy ra 

với gỗ là 134.013 m3; củi 63.833 siter), so cùng kỳ tăng 245,66 ha. Diện tích trồng 
rừng sau khai thác được 2.370,14 ha, đạt 102,8% kế hoạch, so cùng kỳ tăng 736,27 ha. 
Ước thực hiện khai thác rừng đến 31/12/2021 được 2.618,55 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Công tác trồng cây xanh đô thị và cây rừng theo Kế hoạch số 19/KH-UBND 
của UBND tỉnh: Trồng được 5.900 cây gỗ lớn, đạt 196,7% kế hoạch; 511.000 cây gỗ 
nhỏ, đạt 102,2% kế hoạch; trồng rừng tập trung được 65 ha, đạt 260% kế hoạch.

- Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán được 45,49%, đạt 101% kế hoạch.
- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần 

tra, kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, chống chặt phá cây rừng, mua bán, vận chuyển lâm 
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sản và động vật hoang dã trái pháp luật trên địa bàn huyện được 14 lượt, có 56 lực 
lượng tham gia. Qua kiểm tra phát hiện 05 vụ vi phạm, xử phạt VPHC với số tiền 
16,75 triệu đồng, đã nộp 6,75 triệu đồng… 

• Về ngư nghiệp: 
- Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản được 59.341 tấn tôm cá các 

loại, đạt 94,09% kế hoạch (sản lượng tôm được 14.207 tấn, đạt 94,1% kế hoạch). Ước 
thực hiện đến 31/12/2021 là 63.100 tấn, đạt 100% kế hoạch (sản lượng tôm 15.100 tấn, 
đạt 100% kế hoạch), so cùng kỳ tăng 1.100 tấn.

- Toàn huyện hiện có 888 phương tiện (3.857 thuyền viên) khai thác thủy sản lớn, 
nhỏ đang hoạt động khai thác thủy sản biển; đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình được 230/232 phương tiện theo diện phải thực hiện lắp đặt; số tàu cá còn lại cam 
kết lắp đặt đúng quy định. Tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài 04 phương tiện.

b. Khu vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
Khu công nghiệp Khánh An, thuộc xã Khánh An, tiếp giáp Khu Công nghiệp Khí 

– Điện – Đạm Cà Mau với tổng diện tích 472,8 ha, trong đó đất khu công nghiệp 
khoảng 210 ha. Trong năm 2016, khu Công nghiệp Khánh An có bước phát triển vượt 
bậc, rất nhiều các tổ chức kinh tế trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh được thuê đất  
trên địa bàn như: Nhà máy xử lý Khí, Truyền tải điện 4, Công ty Khánh Linh, Công ty 
Tài nguyên nước và Môi trường Khánh An…

Công nghiệp,  tiểu thủ công nghiệp địa  phương cũng có bước phát  triển khá 
nhanh, nhưng quy mô còn nhỏ, lẻ, đặc biệt phát triển nhanh ở các khu dân cư tập trung 
tại làng cá Khánh Hội, và khu dân cư Khánh Tiến. Một số cơ sở sản xuất chính như: 
nhà máy chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở xay xát lúa gạo, cơ sở cưa 
xẻ gỗ,…

c. Khu vực kinh tế thương mại - dịch vụ
Huyện U Minh có bước phát triển tích cực đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển 

sản xuất và phục vụ đời sống dân cư. 
- Dịch vụ thương mại phát triển đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất 

và tiêu dùng của nhân dân. Hiện nay toàn huyện 4/8 xã có chợ đang hoạt động (chợ U 
Minh, chợ Khánh Hội, chợ Khánh An và chợ Khánh Hòa), có trên 820 hộ kinh doanh.  
Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu gồm: xăng dầu, vận tải, tín dụng, ngân hàng, vật tư 
kỹ thuật nông nghiệp, sản phẩm may mặc, các sản phẩm tiêu dùng khác. Triển khai 
thực hiện chương trình phát triển du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đã tiến 
hành xây dựng Đề án thí điểm Làng văn hóa - Du lịch ở xã Nguyễn Phích, bước đầu 
đã hình thành một số điểm du lịch sinh thái - cộng đồng ở xã Nguyễn Phích, Khánh An 
và tiếp tục đầu tư khai thác điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm, xã Khánh Thuận

- Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa tăng nhanh, đáp ứng được nhu cầu sản 
xuất kinh doanh và đi lại của nhân dân. Đến nay toàn huyện có 20 phương tiện đăng 
ký vận tải thủy nội địa, 18 phương tiện xe buýt; Năm 2016, vận chuyển 36.012 lượt 
hành khách bằng đường bộ, 7.200 lượt hành khách bằng đường thủy. 

- Hệ thống bưu điện, viễn thông, mạng di động, internet phát triển nhanh, phục 
vụ tốt việc trao đổi, truy cập thông tin trong đời sống xã hội. Hệ thống lưới điện nông 
thôn được mở rộng, có 99% hộ dân sử dụng điện an toàn, tăng bình quân hằng năm 
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0,68%, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Công 
tác phát triển báo chí, báo Đảng được phát hành đến 100% số xã. 

- Dịch vụ tài chính ngân hàng ngày được phát triển rộng rãi. Thu ngân sách được 
cơ cấu lại theo hướng tích cực, thực hiện đúng các loại thuế để động viên sản xuất kinh 
doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách. Các khoản chi được cơ cấu lại theo hướng tăng 
chi cho đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và y tế.   

1.3.4. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có  
liên quan đến sử dụng đất

a. Dân số 
Theo số liệu niên giám thống kê của Cục Thống kê Cà Mau, dân số của huyện U 

Minh năm 2020 là 100.816 người, bằng 8,45% dân số toàn tỉnh, mật độ dân số trung 
bình 130 người/km2.

Bảng : Dân số huyện U Minh năm 2020 và tỉnh Cà Mau
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Toàn tỉnh Cà Mau 1.195.559 1.194.281 1.192.400
Huyện U Minh 100.905 100.859 100.816

b. Lao động, việc làm và thu nhập
Trong tỉnh 4.285 lao động và ngoài tỉnh 17.568 lao động, bình quân hằng năm có 

trên 4.000 người có việc làm. Mở 88 lớp dạy nghề với 2.991 học viên theo Quyết định 
số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và có hiệu quả; công tác 
giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động thực hiện vượt kế hoạch, đã giải quyết việc 
làm cho 21.853 lao động. Thực hiện có hiệu quả bước đầu đề án của tỉnh về đưa lao  
động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020; đến nay, có hơn 17.000 lao động 
qua đào tạo, chiếm tỷ lệ 25,1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 99,5% 
dân số. 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,6 triệu đồng (tương đương 2.300 USD), 
tăng 14,9 triệu đồng so với năm 2016

c. Tập quán có liên quan đến sử dụng đất
Liên quan đến sử dụng đất đai theo tập quán là thể thức gồm các ứng xử về đất  

đai được thừa nhận trong các quy định và tập quán của một cộng đồng, được phát triển 
và điều chỉnh theo thời gian bởi một nhóm mang tính tập thể như một cộng đồng, một 
nhóm dân tộc hoặc một nhóm cùng tôn giáo.

Trước đây tập quán sử dụng đất người dân phụ thuộc vào tự nhiên như khai thác 
lâm sản (rừng tràm), trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đánh bát thủy hải sản,... 
Rừng gắn bó với người dân U Minh như một phần cuộc sống. Nhiều sản vật dưới tán 
rừng như cá đồng, mật ong là nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Vùng lâm phần rừng tràm hiện có khoảng 5.000 hộ dân sinh sống. Nguyện vọng 
của người dân là sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để an cư, lạc  
nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có chủ trương cấp đất, chuyển đổi mục đích đất rừng 
sang mục đích sử dụng khác. Hiện địa phương đang có 2 dự án được phép chuyển đất 
lâm nghiệp sang mục đích sử dụng xây dựng lò hỏa táng và khu trang trại nuôi heo.
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Với lợi thế có cả 2 hệ sinh thái mặn ngọt, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi để  
người dân phát triển kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp. Từ việc làm một vụ lúa trên đất  
phát, ngày nay nông dân đã làm lúa 2 vụ, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất góp phần 
nâng cao năng suất lao động.

Huyện U Minh có ngư trường rộng lớn với đội tàu hàng trăm chiếc. Người dân U 
Minh ngày đêm vững bám ngư trường vừa mang về thu nhập kinh tế gia đình vừa bảo 
vệ chủ quyền thiêng liêng tổ quốc.

1.3.5. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn.

Công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch khá tốt; các yếu tố phát triển 
mới được cập nhật, bổ sung. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư 
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi phục vụ sản xuất, đời sống và phát triển 
kinh tế - xã hội của huyện, các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã tác 
động tích cực đến sản xuất và đời sống của người dân. 

Xây dựng mới các công trình trường học, cầu, lộ giao thông nông thôn; duy tu, 
sửa chữa các tuyến đường lộ giao thông nông thôn nối liền các xã, ấp, liên xã ... đã đầu 
tư xây dựng được 7/8 trung tâm văn hóa - thể thao, 66 trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp,  
khóm. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, 
sửa chữa, nâng cấp 28 công trình trường học, với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng; xây 
dựng 98 tuyến lộ với chiều dài 179,5 km, tổng kinh phí 53,9 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa 
11 tuyến lộ, kinh phí 24,2 tỷ đồng; xây dựng 94 cây cầu, kinh phí 23,5 tỷ đồng.

Huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các công trình công 
cộng … để thị trấn U Minh đạt chuẩn đô thị loại V.

1.3.6. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng

* Giao thông 
Giao thông đường bộ: Mạng lưới giao thông đường bộ ngày càng phát triển rõ 

rệt, đáp ứng nhu cầu đi lạị, mặc dù là huyện vùng rừng và không có trục quốc lộ chạy 
qua địa bàn huyện nhưng huyện U Minh lại là huyện có hệ thống giao thông đường bộ 
thuận tiện. Một số tuyến đường quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng, vừa 
phục vụ giao thông nội huyện, vừa mở ra nhiều tuyến giao thông liên kết với các 
huyện khác. Bên cạnh đó, giao thông nông thôn từ xã đến ấp và liên ấp cũng được đầu 
tư theo hình thức ngân sách nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp và vận động tài trợ. 
Kết cấu đường bê tông xi măng, mặt đường từ 2m trở lên. Đến nay, huyện đã có hơn 
167 km đường ô-tô, 574 km đường giao thông nông thôn, 300 cầu bê-tông. Hệ thống 
cầu-đường tạo thành mối liên kết liên hoàn từ các cụm tuyến dân cư đến UBND xã và 
từ UBND xã đến huyện rồi về TP.Cà Mau. Giao thông thuận lợi thúc đẩy hoạt động 
giao thương và kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển ổn định

Về giao thông đường thủy: Tổng chiều dài các tuyến đường thủy chủ yếu của 
huyện khoảng 106 km, trong đó có 03 tuyến chính là tuyến sông Cái Tàu, sông Trẹm, 
kênh Biện Nhị. 

* Thủy lợi 
Thi công hoàn thành 15 công trình nạo vét kênh thủy lợi từ nguồn vốn cấp bù 

miễn thủy lợi phí và nguồn vốn chống hạn, xâm nhập mặn, với tổng chiều dài 3.475 m, 
khối lượng đào đắp 359.305 m3 với tổng vốn đầu tư 6 tỷ 420 triệu đồng. Chỉ đạo các 
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ngành chức năng, các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra độ mặn, các cống, đập, chủ 
động trong việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất và ngăn mặn giữ ngọt.

* Giáo dục và đào tạo
Chất lượng giáo dục cùng với chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 

dục không ngừng được nâng lên. Quy mô, mạng lưới trường lớp từng bước được sắp 
xếp phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện của huyện, sắp xếp mạng lưới 
trường lớp học theo hướng tinh gọn, hiện nay còn 42 trường (giảm 4 trường), 13 điểm 
lẻ (giảm 26 điểm lẻ). Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư 
theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 66,66%; tỷ lệ huy động trẻ em 
đến trường đạt 98,5%. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa 
mù chữ và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, công tác xây dựng cộng 
đồng học tập. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên.Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ. Đến nay, huyện đã được công 
nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và được công nhận lại đạt chuẩn 
phổ cập THCS. Xã Khánh An và thị trấn U Minh được công nhận đạt chuẩn mức độ 2 
phổ cập tiểu học; các xã còn lại duy trì ở mức 1. 

Tập trung chỉ đạo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về 
chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng học 
sinh. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện lộ trình triển khai chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong hỗ trợ các 
hoạt động dạy - học và trong việc thực hiện sổ sách điện tử.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quy định đã ban hành; rà 
soát, đề nghị với cơ quan chức năng bổ sung các chế độ, chính sách, quy định về giáo 
dục và đào tạo hiện đang còn vướng mắc. 

Đã xây dựng và ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2020, 
phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; Đề án đào tạo nghề cho 
lao động nông thôn huyện đến năm 2020. Đặc biệt đã có những giải pháp cụ thể, thiết 
thực để huy động nguồn lực xã hội đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục để từng bước 
nâng cao trình độ dân trí và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương. 
Các cơ sở đào tạo nghề đã thực hiện tốt công tác liên kết, đa dạng hóa các loại hình  
đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của cán bộ công chức và nhân dân. Hoạt động khoa học và công nghệ được 
duy trì và có bước chuyển biến tích cực theo hướng triển khai ứng dụng và chuyển 
giao các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản vào sản xuất, kinh 
doanh; nghiên cứu điều tra cơ bản và cung cấp các dữ liệu cơ bản phục vụ quy hoạch 
và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

* Y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
Các cơ sở y tế được quan tâm đầu tư mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe ban đầu cho nhân dân, đến nay tất cả các xã, thị trấn đều được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về y tế. Phòng khám y tế tư nhân phát triển nhanh về số lượng, chất  
lượng khám chữa bệnh được nâng lên; vệ sinh ATTP cơ bản được đảm bảo.
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Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm. Công tác phòng, 
chống dịch bệnh được triển khai thực hiện thường xuyên, cơ bản không để xảy ra dịch 
bệnh trên diện rộng

* Văn hóa, du lịch, thông tin và truyền thanh
Các cấp, các ngành triển khai thực hiện khá tốt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa 

XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phong trào toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh 
được quan tâm thực hiện. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ và phong trào tập luyện 
thể dục, thể thao phát triển khá. Hoạt động thông tin, truyền thông phản ánh kịp thời 
những sự kiện chính trị của địa phương.

Đầu tư xây dựng được 7/8 trung tâm văn hóa - thể thao, 66 trụ sở sinh hoạt văn 
hóa ấp, khóm; có 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 82,52% gia đình đạt chuẩn 
văn hóa và 31,5% gia đình thể thao. Thông qua thiết kế quy hoạch khu di tích lịch sử 
nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại ấp 6, xã Khánh Hòa

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao trên cơ sở sáp nhập 
Trung tâm văn hóa - thông tin và Đài truyền thanh. Hoạt động thông tin, truyền thông 
phản ánh kịp thời những sự kiện chính trị của địa phương. 

* Quốc phòng, an ninh
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định; quốc phòng an 

ninh được giữ vững. Lực lượng vũ trang duy trì ca, kíp trực sẵn sàng chiến đấu trong 
mọi tình huống, thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác tại các khu vực đóng quân 
và các vị trí trọng yếu trên địa bàn.

Tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an 
ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng - an ninh của huyện được 
tăng cường; sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền về nhiệm vụ quốc 
phòng, an ninh có sự chuyển biến tích cực; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương 
ngày càng vững mạnh; hoàn thành các kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 
ninh, huấn luyện diễn tập; tuyển quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; công tác hậu 
phương quân đội và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh được triển khai 
thực hiện kịp thời.

Hằng năm 100% cơ quan, đơn vị được huấn luyện đầy đủ nội dung, chương 
trình, chất lượng huấn luyện đạt khá trở lên. Tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân 
tự vệ được 8.400 lực lượng (lực lượng thường trực 127; DQTV 7.678; DBĐV 595).  
Trong 5 năm 2016-2020 đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các đối tượng 
theo quy định 1.301 đối tượng, học sinh, sinh viên 8.498 em. Tuyển quân được 443 
thanh niên đạt 100% chỉ tiêu. 

Tổ chức 01 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; 08 cuộc diễn tập chiến 
đấu phòng thủ cấp xã. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và chiến đấu 
phòng thủ xã Khánh Hội, thị trấn U Minh đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ 
khí, trang bị, kết quả các đơn vị đều đạt loại khá.

1.3.7. Đánh giá chung

* Tiềm lực kinh tế và kết cấu hạ tầng kinh tế
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Tình hình kinh tế xã hội huyện U Minh đang có sự phát triển theo hướng tích 
cực, nền kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế bước 
đầu có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, 
y tế, giáo dục, lưới điện, bưu chính viễn thông…tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Các lĩnh vực kinh tế xã hội có bước phát triển rõ nét, các chính sách an sinh xã 
hội được quan tâm nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer, góp phần củng 
cố truyền thống đoàn kết lâu đời giữa các dân tộc Việt Nam.

* Những khó khăn, thuận lợi trong quản lý sử dụng đất liên quan điều kiện tự  
nhiên kinh tế -xã hội

Khó khăn:
Tài nguyên đất của huyện hầu hết là đất phèn, than bùn phèn tiềm tàng và đất 

mặn,  là những đất “có vấn đề _  Problem soils” nhiều hạn chế cho sản xuất nông 
nghiệp, nền đất yếu, chiếm tới 96,85% diện tích tự nhiên. Do đó đây là một trong 
những khó khăn lớn cho phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Mặt dù cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng nhưng nền kinh tế phát 
triển với điểm xuất phát rất thấp, sản xuất nông nghiệp là chính, với trình độ sản xuất 
còn yếu kém và chưa ổn định, tình trạng tự phát trong sản xuất nông nghiệp còn phổ 
biến. Khả năng cạnh tranh sản phẩm thấp, thị trường tiêu thụ và giá cả còn bấp bênh.

Cơ sở hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, điện… tuy có phát triển 
khá mạnh trong những năm gần đây, nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội, cần phải được đầu tư nhiều trong các giai đoạn tới. 

Công tác lập quy hoạch,  quản lý quy hoạch sử dụng đất,  sản xuất nông-lâm 
nghiệp còn nhiều bất cập, chậm, chưa thật chặt chẽ.

Thuận lợi: 
- Huyện U Minh có tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú so với các địa 

phương khác trong tỉnh, đường bờ biển Tây hơn 31 km, vườn quốc gia U Minh Hạ 
được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, quỹ đất lớn,… là nguồn 
lực thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội môi trường.

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện U Minh đã phát huy tinh thần đoàn 
kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đạt những kết quả 
quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó công tác quy hoạch và lập các quy hoạch 
trên địa bàn, tập trung đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ  
tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, các công trình, dự án, 
thúc đẩy sự phát triển của huyện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC
2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện U 

Minh đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất huyện U Minh năm 2021 được thể hiện như sau:

UBND huyện U Minh - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh



20

Bảng : Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích kế 
hoạch được 

duyệt (ha) (*)

Kết quả thực hiện

Diện tích 
(ha) (**)

So sánh
Tăng, giảm (-)

(ha) Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%
1 Đất nông nghiệp NNP 68.055,56 68.757,59 702,03 101,03

1.1 Đất trồng lúa LUA 25.055,79 25.457,82 402,02 101,60
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.527,53 4.527,24 -0,29 99,99

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 95,86 163,86 68,00 170,94
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.492,76 4.564,59 71,83 101,60
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 557,15 557,15 0,00 100,00
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 4.340,35 4.416,53 76,18 101,76
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 33.121,32 33.359,04 237,72 100,72
 Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN - - - -

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 38,44 54,75 16,31 142,44
1.8 Đất làm muối LMU - - - -
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 353,89 183,85 -170,04 51,95
2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.043,87 8.338,37 -705,50 92,20

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.337,32 1.337,32 0,00 100,00
2.2 Đất an ninh CAN 1.649,29 1.649,20 -0,09 99,99
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 580,86 314,65 -266,21 54,17
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - -
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 21,93 6,63 -15,31 30,22
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,75 4,52 -0,23 95,16
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - -
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - - - -
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.185,83 1.875,18 -310,65 85,79
 Trong đó:  
- Đất giao thông DGT 1.403,25 1.377,18 -26,07 98,14
- Đất thủy lợi DTL 272,03 99,47 -172,56 36,57
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,85 2,85 0,00 100,00
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,28 8,78 4,50 205,15
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 46,97 43,21 -3,77 91,98
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,07 6,07 0,00 100,00
- Đất công trình năng lượng DNL 291,57 289,97 -1,60 99,45
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,31 1,30 -0,01 99,24
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - -
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,28 - -0,28 0,00
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 50,20 0,20 -50,00 0,39
- Đất cơ sở tôn giáo TON 5,49 4,68 -0,81 85,24
- Đất làm nghĩa trang, nhà TL, nhà hỏa táng NTD 94,01 34,19 -59,82 36,37
- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - - - -
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - - -
- Đất chợ DCH 7,52 7,30 -0,22 97,02

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - -
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,13 4,13 0,00 100,00
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - - - -
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 777,51 757,75 -19,76 97,46
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 102,40 85,29 -17,12 83,28
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 29,85 29,77 -0,08 99,73
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,55 3,50 -0,05 98,48
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -
2.18 Đất tín ngưỡng TIN 1,13 1,13 0,00 100,00
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.345,32 2.269,31 -76,01 96,76
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - -
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 489,88 493,34 3,47 100,71

Ghi chú: (*) Phê duyệt tại Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau
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                 (**) Thống kê đất đai năm 2020 huyện U Minh và diện tích đã thực hiện trong năm 2021

a. Kết quả thực hiện đất nông nghiệp
Kế hoạch sử dụng nhóm đất nông nghiệp được duyệt năm 2021 là 68.055,56 ha, kết 

quả thực hiện là 68.757,59 ha, cao hơn 702,03 ha, đạt 101,03% so với kế hoạch được 
duyệt. Nguyên nhân đất nông nghiệp cao hơn là do một số công trình, dự án được xây 
dựng trong năm 2021 nhưng chưa thực hiện được. Vì vậy, phải chuyển tiếp sang năm 
2022, Trong đó:

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 25.055,79 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 25.457,82 ha, cao hơn 402,02 ha, đạt 101,60%. Trong đó: 

Đất chuyên trồng lúa nước: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 4.527,53  ha, 
thực hiện đến năm 2021 là 4.527,24 ha, thấp hơn 0,29 ha, đạt 99,99%. Nguyên nhân do 
đất lúa vẫn giữ đúng mục đích, nhưng một số đơn vị hành chính trên địa bàn chuyển đổi 
đất chuyên trồng lúa sang trồng lúa nước còn lại, cụ thể như: Thị trấn U Minh, xã Khánh 
Hòa, Khánh Tiến, Khánh Thuận và Khánh Hội.

-  Đất trồng cây hàng năm: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 95,86 ha, thực 
hiện đến năm 2016 là 163,86 ha, cao hơn 68 ha, đạt 170,94%. Nguyên nhân do chưa 
thực hiện dự án lấy vào đất trồng cây hàng năm: “Đối ứng Tiểu dự án 8: Đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ 
nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp 
và sinh kế bền vững ĐBSCL-ICRSL”

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 4.492,76 ha, thực 
hiện đến năm 2021 là 4.564,59 ha, cao hơn 71,83 ha, đạt 101,60%. Nguyên nhân do 
chưa chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp như: đất ở nông thôn; đất ở đô thị, đất bãi 
thải, xử lý chất thải; đất giao thông.

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 557,15 ha, thực hiện 
đến năm 2021 là 557,15 ha, đạt 100%. 

- Đất rừng đặc dụng: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 4.340,35 ha, thực hiện 
đến năm 2021 là 4.416,53 ha, cao hơn 76,18 ha, đạt 101,76%. Nguyên nhân do kiểm 
kê hiện trạng. 

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 33.121,32 ha, thực hiện 
đến năm 2021 là 33.359,04 ha, cao hơn 237,72 ha, đạt 100,72%. Nguyên nhân do chưa 
chuyển qua nhóm đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình xây dựng.

-  Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 38,44 ha, thực 
hiện đến năm 2021là 54,75 ha, cao hơn 16,31 ha, đạt142,44%. Nguyên nhân do chưa 
chuyển qua nhóm đất phi nông nghiệp để thực hiện công trình xây dựng.

-  Đất nông nghiệp khác: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 353,89 ha, thực 
hiện đến năm 2021 là 183,85 ha, thấp hơn 170,04 ha, đạt 51,95%. Nguyên nhân do 
chưa thực hiện dự án khu nông nghiệp công nghệ cao và các dự án chăn nuôi khác.
b. Kết quả thực hiện đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu nhóm đất phi nông nghiệp của huyện được UBND tỉnh  phê  duyệt là 
9.043,87 ha, kết quả thực hiện trong năm 2021 là 8.338,37 ha, thấp hơn 705,50 ha, đạt 
92,20% so với kế hoạch đã duyệt. Trong đó:
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-  Đất quốc phòng: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 1.337,32 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 1.337,32 ha, đạt 100%.

-  Đất an ninh: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là  1.649,29 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 1.649,20 ha,  thấp hơn 0,09 ha, đạt 99,99%. Nguyên nhân do chưa thực 
hiện xây dựng trụ sở công an xã Khánh Hòa.

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 580,86 ha, thực hiện 
đến năm 2021 là 314,65 ha, thấp hơn 266,21 ha, đạt 54,17%. Nguyên nhân:

+ Chưa thực hiện dự án Khu Công nghiệp Khánh An mở rộng diện tích 345 ha;
+ Diện tích hiện trạng năm 2020 (trong KHSDĐ năm 2021 đã được phê duyệt) 

chỉ xác định phần diện tích đất công nghiệp trong hàng rào thuộc KCN Khánh An với 
diện tích 235,86 ha, trong khi đó, hiện trạng sử dụng đất năm 2021 sử dụng số liệu 
thống kê đất đai năm 2020 xác định bao gồm phần đất công nghiệp, giao thông và 
sông, ngòi, kênh, rạch trong khu công nghiệp với diện tích 314,65 ha.

-  Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 21,93  ha, thực 
hiện đến năm 2021 là 6,63 ha, thấp hơn 15,31 ha, đạt 30,22%. Nguyên nhân do trong 
năm 2021  chưa thực hiện dự án các điểm du lịch sinh thái, cây xăng... trên địa bàn 
huyện; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 4,75 
ha, thực hiện đến năm 2021 là 4,52 ha, thấp hơn 0,23 ha, đạt 95,16%. Nguyên nhân do 
trong năm 2021 chưa thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo và lắp đặt mạng đường ống 
công trình cấp nước tập trung xã Khánh Hòa và Khánh Tiến, huyện U Minh (Trạm cấp 
nước).

-  Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 2.185,83 ha (đã 
điều chỉnh theo cơ cấu các loại đất hạ tầng theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT), 
thực hiện đến năm 2021 là 1.875,18 ha, thấp hơn 310,65 ha, đạt 85,79%. Trong đó:

+ Đất giao thông: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 là 1.403,25 ha, thực 
hiện đến cuối năm 2021 là 1.377,18 ha, thấp hơn 26,07 ha, đạt 98,14%,. Nguyên nhân do 
chưa thực hiện các tuyến lộ giao thông trên địa bàn huyện như “Dự án đầu tư xây dựng  
cầu Nông trường trên tuyến đường Tắc Thủ-Rạch Ráng-Sông Đốc huyện U Minh”; Dự án 
đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau  
(Đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật - giao thông đấu nối); Khu vực neo đậu tránh trú bão cho  
tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh; Tuyến đường số 01, khóm 1, thị trấn U 
Minh; Mở rộng Đường từ cầu Ông Khẹn đến Chợ Vàm Cái Tàu....

+ Đất thủy lợi: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 là 272,03 ha, thực 
hiện đến cuối năm 2021 là 99,47 ha, đạt 36,57%, thấp hơn 172,56 ha. Nguyên nhân 
giảm là do chưa thực hiện được Dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai  
rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau” thuộc dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi  
đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” ; Đối ứng Tiểu dự án 8: Đầu tư xây  
dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ  
nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án “Chống chịu khí hậu tổng  
hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL-ICRSL”;  Hạng mục: Mương thoát nước thải sinh  
hoạt từ khu dân cư ra kênh Hương Mai và 02 đoạn đường đấu nối từ khu dân cư vào  
đê biển Tây, thuộc điểm dân cư vàm kênh Hương Mai, thuộc dự án Khu tái định cư  
rừng phòng hộ biển Tây.
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+ Đất cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021 là 2,85 ha, diện 
tích thực hiện đến cuối năm 2021 là 2,85 ha, đạt tỷ lệ 100%.

+ Đất cơ sở y tế: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt có đến năm 2021 là 4,28 ha, thực 
hiện đến cuối năm 2021 là 8,78 ha, cao hơn 4,5 ha, đạt tỷ lệ 205,15%. Nguyên nhân:  
sai khác trong phương pháp kiểm kê và thống kê đất đai, theo đó KHSDĐ năm 2021  
xác định hiện trạng một số trường học xây dựng trên nền trước đây là các cơ sở y tế  
địa phương, tuy nhiên, thống kê đất đai năm 2020 vẫn giữ là đất y tế để thực hiện thủ  
tục chuyển mục đích trong kỳ QHSDĐ đến năm 2030.

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021 là 46,97 
ha, thực hiện đến cuối năm 2021 là 43,21 ha, đạt tỷ lệ  91,98%,  thấp hơn là 3,77 ha.  
Nguyên nhân:

+ Chưa thực hiện được Dự án Trường THCS và THPT Khánh An;
+ Sai khác trong phương pháp kiểm kê và thống kê đất đai, theo đó KHSDĐ năm 

2021 xác định hiện trạng một số trường học xây dựng trên nền trước đây là các cơ sở y tế  
địa phương, tuy nhiên, thống kê đất đai năm 2020 vẫn giữ là đất y tế để thực hiện thủ tục  
chuyển mục đích trong kỳ QHSDĐ đến năm 2030.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao:  Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 là  
6,07 ha, thực hiện đến cuối năm 2021 là 6,07 ha, đạt tỷ lệ 100%.

+ Đất công trình năng lượng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021 là 291,57 
ha, thực hiện đến cuối năm 2021 là 289,97 ha, thấp hơn 1,60 ha, đạt 99,45%. Nguyên 
nhân là do chưa thực hiện được Dự án Công trình đường dây 110KV mạch 2 từ Trạm  
220KV Cà Mau - An Xuyên; Nhà máy điện gió Cà Mau 1A (hạng mục Nhà quản lý vận  
hành, Trạm biến áp nâng áp 22/220Kv, Đường dây đấu nối; Đường dây 110kv từ trạm  
220kv Cà Mau 2-Trần Văn Thời (mạch 2); Trạm biến áp 220Kv Năm Căn và Đường  
dây 220kv Năm Căn - Cà Mau 2.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021  
là 1,31 ha,  thực hiện đến cuối năm 2021 là 1,30 ha,  thấp hơn 0,01 ha,  đạt 99,24%. 
Nguyên nhân: sai số trong thống kê, kiểm kê đất đai.

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2021 là  
0,28 ha, thực hiện đến cuối năm 2021 là 0,00 ha, thấp hơn 0,28 ha, đạt 0%. Nguyên  
nhân là do chưa thực hiện được Dự án Di tích nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn  
Kiệt (giao đất, cấp giấy, mở rộng) (Xã Khánh Hòa)

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 50,20 ha,  
thực hiện đến năm 2021 là 0,20 ha,  thấp hơn 50 ha,  đạt 0,39%. Nguyên nhân là do  
chưa thực hiện được Dự án Khu xử lý chất thải rắn (Xã Khánh An).

+ Đất tôn giáo: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 5,49 ha, thực hiện đến năm  
2021 là 4,68 ha, thấp hơn 0,81 ha, đạt 85,24%. Nguyên nhân là do chưa thực hiện  
được Dự án Chùa Phật cổ Thiền Lâm (Xã Nguyễn Phích); Ban trị sự phật giáo Hòa  
Hảo (Xã Khánh Hòa)

+ Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt  
là 94,01 ha, thực hiện đến năm 2021 là 34,19 ha, thấp hơn 59,82 ha, đạt 85,24%.  
Nguyên nhân là do chưa thực hiện được Dự án Nghĩa trang tỉnh Cà Mau (Xã Khánh  
An)
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+ Đất chợ: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt đến năm 2021 là 7,52 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 7,30 ha,  đạt tỷ lệ  97,02%, thấp hơn 0,22 ha. Do chưa thực hiện dự án 
chợ Khánh Hòa.

-  Đất sinh hoạt cộng đồng: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 4,13  ha, thực 
hiện đến năm 2021 là 4,13 ha, đạt 100%.

- Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 777,51 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 757,75 ha, thấp hơn 19,76 ha, đạt 97,46%. Nguyên nhân do trong năm 
2021  nhiều dự án chưa thực hiện như: Dự án nhà ở khu dân cư (khu B) Làng Cá 
Khánh Hội; Dự án đầu tư khu tái định cư xã Khánh An, huyện U Minh và nhu cầu 
chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân chưa thực hiện hết chỉ tiêu đăng ký.

- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 102,40 ha, thực hiện đến năm 
2021 là 85,29 ha, thấp hơn 17,12 ha, đạt  83,28%. Nguyên nhân do chưa thực hiện 
nhiều dự án như: Dự án Nhà ở Khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ Tây sông Cái Tàu; Dự 
án nhà ở thương mại; Đấu giá khu đất phía sau Trường MN Hương Tràm; Đấu giá khu 
đất gần Hạt Kiểm Lâm; Đấu giá quyền sử dụng đất 1 phần thửa 2 tờ bản đồ số 46 - TT. 
U Minh; Đấu giá quyền sử dụng đấtthửa 193,197 tờ bản đồ số 29 - TT. U Minh; Đấu 
giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất (19 thửa) và nhu cầu chuyển  
mục đích hộ gia đình cá nhân chưa thực hiện hết chỉ tiêu đăng ký.

-  Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 29,85 ha, 
thực hiện đến năm 2021 là 29,77 ha, thấp hơn 0,08 ha, đạt 99,73%. Do chưa thực hiện 
dự án “Giao đất UBND xã quản lý (trạm y tế xã cũ)” -Xã Nguyễn Phích.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 
3,55  ha, thực hiện đến năm 2021 là 3,50 ha,  thấp hơn 0,05 ha,  đạt  98,48%. Nguyên 
nhân: sai số trong thống kê, kiểm kê đất đai.

-  Đất tín ngưỡng:  Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 1,13 ha, thực hiện đến 
năm 2021 là 1,13 ha, đạt 100%.

- Đất sông ngòi, kênh rạch, suối: Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt là 2.345,32 ha, 
thực hiện đến năm 2021 là 2.269,31 ha, thấp hơn 76,01 ha, đạt tỷ lệ 96,76%. Nguyên nhân: 
sai số trong thống kê, kiểm kê đất đai.
c. Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng

Chỉ tiêu kế hoạch được phê duyệt  là  489,88 ha,  thực hiện đến năm 2021 là 
493,34 ha, cao hơn 3,47 ha, đạt tỷ lệ 100,71%. Nguyên nhân do kiểm kê hiện trạng.

2.2. Đánh giá theo danh mục công trình thực hiện trong năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh có 81 công trình, dự án với tổng 

diện tích cần phải thu hồi là 649,47 ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất là 
1.023,91 ha và đưa 0,43 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng. Theo kết quả điều tra, rà 
soát đánh giá lại các danh mục công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, một 
số công trình đạt được và một số công trình không đạt được nhưng được đăng ký và 
đưa vào kế hoạch năm 2021; một số danh mục công trình đăng ký bổ sung trong năm. 
Cụ thể như sau: 

* Danh mục công trình hoàn thành theo kế hoạch năm 2021
Bảng : Danh mục công trình hoàn thành năm 2021

TT DANH MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN DIỆN TÍCH ĐỊA ĐIỂM
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THÀNH THEO KẾ HOẠCH NĂM 2021 (ha)
1 Bờ kè chống sạt lở tại cửa biển Hương Mai 0,68 Xã Khánh Tiến

Kết quả thu hồi trong năm 2021 đạt 0,68 ha/649,47 ha, tỷ lệ 0,1%.
Bảng : Kết quả thực hiện chuyển mục đích năm 2021

TT KẾT QUẢ CMĐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2021 DIỆN TÍCH (ha)
1 TT U Minh
 Đất ở đô thị 0,06
 Đất trồng cây lâu năm 1,14
2 Xã Nguyễn Phích
 Đất ở nông thôn 0,11
 Đất trồng cây lâu năm 0,05
3 Xã Khánh Thuận  
4 Xã Khánh Lâm  
5 Xã Khánh Hội  
 Đất ở nông thôn 0,01

Đất trồng cây lâu năm 0,03
6 Xã Khánh An  
 Đất ở nông thôn 0,18
 Đất trồng cây lâu năm 7,39
 Đất thương mại dịch vụ 0,02
7 Xã Khánh Tiến  
8 Xã Khánh Hòa  

Đất ở nông thôn 0,01
Trong đó đã bao gồm 3 danh mục được phê duyệt:

1 CMĐ sử dụng đất hộ ông (bà) Phạm Văn Kiệt 0,04
2 CMĐ sử dụng đất hộ ông Lư Minh Gọi 0,01
3 CMĐ sử dụng đất hộ ông Trương Văn Tám 0,02

Kết quả chuyển mục đích trong năm 2021 đạt 9,68 ha/1.023,91 ha, tỷ lệ 0,94%. 
Trong đó:

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 0,84 ha;
- Diện tích chu chuyển nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp: 8,61 ha;
- Diện tích chu chuyển trong nhóm đất phi nông nghiệp: 0,23 ha;
- Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 0 ha.
* Danh mục công trình không chuyển tiếp trong kế hoạch năm 2021

Bảng : Danh mục công trình không chuyển tiếp

TT TÊN CÔNG TRÌNH DIỆN TÍCH 
(ha) ĐỊA ĐIỂM NGUYÊN NHÂN

1 Chuyển mục đích sử 
dụng đất Dự án chăn 
nuôi và sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao

4,00 Xã Khánh An Khu vực trước đây dự kiến 
cho phép chuyển mục đích 
sang  đất  nông  nghiệp 
khác,  tuy  nhiên,  trong 
KHSDĐ năm 2022 đã có 
doanh  nghiệp  đăng  ký 
thực hiện dự án, do đó, dự 
án  này  hủy  bỏ  và  được 
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thay thế bằng dự án đầu tư 
Nhà máy thức ăn thủy sản 
Camimex

* Danh mục công trình đăng ký năm 2021, chuyển tiếp sang năm 2022
Bảng : Danh mục công trình trong kế hoạch năm 2021 đăng ký chuyển tiếp

TT CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP SANG 
NĂM 2022 DIỆN TÍCH (ha) ĐỊA ĐIỂM

I Thu hồi đất (30 CT, DA)
1 Trụ sở công an xã Khánh Hòa 0,07 Xã Khánh Hòa
2 Khu Công nghiệp Khánh An mở rộng 345,00 Xã Khánh An
3 Nhà máy điện gỗ Khánh An 7,52 Xã Khánh An

4

Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai 
rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau" thuộc dự án "Kết hợp bảo 
vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh 
Kiên Giang và Cà Mau"

70,00 Huyện U Minh

  - Đoạn qua xã Khánh Hội 42,00 Xã Khánh Hội
  - Đoạn qua xã Khánh Tiến 28,00 Xã Khánh Tiến
5 Khu xử lý chất thải rắn 50,00 Xã Khánh An
6 Dự án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 158,50 Xã Khánh Lâm

7
Nâng cấp, cải tạo và lắp đặt mạng đường ống công 
trình cấp nước tập trung xã Khánh Hòa và Khánh Tiến, 
huyện U Minh (Trạm cấp nước)

0,20 Xã Khánh Tiến

8
Dự án đầu tư xây dựng cầu Nông trường 
trên tuyến đường Tắc Thủ-Rạch Ráng-Sông Đốc huyện 
U Minh

2,07 Xã Khánh An

9
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào 
dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Đất xây dựng 
hạ tầng kỹ thuật - giao thông đấu nối)

2,02 Xã Khánh An

10  Khu vực neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến 
cá Khánh Hội, huyện U Minh 3,81 Xã Khánh Hội

11

Đối ứng Tiểu dự án 8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và 
phục vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau 
thuộc dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế 
bền vững ĐBSCL-ICRSL"

102,00 Xã Khánh An

12

Hạng mục: Mương thoát nước thải sinh hoạt từ khu dân 
cư ra kênh Hương Mai và 02 đoạn đường đấu nối từ 
khu dân cư vào đê biển Tây, thuộc điểm dân cư vàm 
kênh Hương Mai, thuộc dự án Khu tái định cư rừng 
phòng hộ biển Tây

0,56 Xã Khánh Tiến

13 Công trình đường dây 110KV mạch 2  từ Trạm 220KV 
Cà Mau - An Xuyên 0,56 Xã Khánh An

14
Nhà máy điện gió Cà Mau 1A (hạng mục Nhà quản lý 
vận hành, Trạm biến áp nâng áp 22/220Kv, Đường dây 
đấu nối)

0,68 Xã Khánh An

15 Đường dây 110kv từ trạm 220kv Cà Mau 2-Trần Văn 
Thời (mạch 2) 0,18 Xã Khánh An

16 Phân pha dây dẫn đường dây 110kv 173 Cà Mau 2-132 
Ngọc Hiển 0,45 Xã Khánh An

17 Trạm biến áp 220Kv Năm Căn và Đường dây 220kv 
Năm Căn - Cà Mau 2 0,14 Xã Khánh An

18 Dự án Nhà ở Khu dân cư kênh xáng lộ xe bờ Tây sông 
Cái Tàu 12,48 TT. U Minh

19 Di tích nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt 
(giao đất, cấp giấy, mở rộng) 0,28 Xã Khánh Hòa

20 Nghĩa trang tỉnh Cà Mau 59,82 Xã Khánh An
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TT CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP SANG 
NĂM 2022 DIỆN TÍCH (ha) ĐỊA ĐIỂM

21
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào 
dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Đất xây dựng 
cơ sở hỏa táng)

0,35 Xã Khánh An

22 Đường tránh chợ thị trấn U Minh 6,40 TT. U Minh
23 Tuyến đường số 01, khóm 1, thị trấn U Minh 1,21 TT. U Minh

24 Tuyến đường số 02 (Tuyến đường số 02, khóm 1, thị 
trấn U Minh) 1,21 TT. U Minh

25 Mở rộng Đường từ cầu Ông Khẹn đến Chợ Vàm Cái 
Tàu 5,98 Xã Nguyễn Phích,

xã Khánh An
- Đoạn qua xã Nguyễn Phích 2,60 Xã Nguyễn Phích
- Đoạn qua xã Khánh An 3,38 Xã Khánh An

26 Duy tu, sửa chửa, nâng cấp tuyến lộ Mũi Chùi đến cầu 
Lung Sơn, Xã Khánh Hòa - Khánh Tiến 2,39 Xã Khánh Hòa,

xã Khánh Tiến
- Đoạn qua xã Khánh Hòa 1,91 Xã Khánh Hòa
- Đoạn qua xã Khánh Tiến 0,48 Xã Khánh Tiến

27 Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu 7 kênh 
(tuyến kênh 18) đến điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm 6,51 Xã Khánh Thuận

28 Dự án nhà ở khu dân cư (khu B) Làng Cá Khánh Hội 5,27 Xã Khánh Hội
29 Chùa Phật cổ Thiền Lâm 0,51 Xã Nguyễn Phích
30 Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo 0,30 Xã Khánh Hòa
II Chuyển mục đích không phải thu hồi (35 CT, DA)
1 Đất quốc phòng giao về sản xuất nông nghiệp 63,01 Xã Khánh Hội
2 Dự án trồng rừng nguyên liệu xã Khánh Thuận 160,39 Xã Khánh Thuận

3 Dự án đầu tư xây dựng, nghiên cứu sản xuất thuỷ sản 
công nghệ cao 16,70 Xã Khánh An

4 Trang trại nuôi heo (hộ ông Huỳnh Trí Thương) 2,10 Xã Nguyễn Phích

5
Trang trại trồng nấm, nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi 
gia cầm 
(hộ ông Trần Tiến Mạnh)

0,30 Xã Khánh An

6 Dự án trang trại nuôi heo nái sinh sản (Công ty TNHH 
TMDV Dũng Nhân) 3,80 Xã Nguyễn Phích

7 Khu du lịch sinh thái cộng đồng (hộ ông Nguyễn Văn 
Tường) 2,72 Xã Khánh Tiến

8 Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Homestay Hương 
Tràm U Minh 17,68 Xã Khánh An

9 Công ty Sơn Phát 0,13 Xã Nguyễn Phích

10 Cửa hàng xăng dầu số 13 của Công ty xăng dầu Cà 
Mau (Xin thuê đất) 0,04 TT. U Minh

11  Cửa hàng xăng dầu U Minh của Công ty Cổ phần xăng 
dầu-Dầu khí Bạc Liêu (Xin thuê đất) 0,05 TT. U Minh

12 Cửa hàng Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (Công ty cổ phần 
xăng dầu Dầu khí Sài Gòn) 0,09 Xã Khánh An

13 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ Tạ Bích Vân 0,05 Xã Khánh Hội
14 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Trần Thái Hồ 0,05 Xã Nguyễn Phích

15 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Trần Thanh 
Mừng 0,15 Xã Khánh An

16 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ Quách Hồng Bảo 0,03 Xã Khánh Hội
17 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Đặng Quốc Việt 0,39 Xã Khánh An
18 Cửa hàng xăng dầu Thúy Đào (xin thuê đất) 0,04 Xã Khánh Hội
19 Tuyến lộ Đông kênh 7 Long 0,45 Xã Khánh Tiến
20 Tuyến lộ kênh tuyến 4 0,42 Xã Khánh Tiến
21 Tuyến lộ kênh Dân Quân 0,51 Xã Khánh Tiến
22 Tuyến lộ Đông Thống Nhất 0,27 Xã Khánh Tiến

UBND huyện U Minh - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh



28

TT CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP SANG 
NĂM 2022 DIỆN TÍCH (ha) ĐỊA ĐIỂM

23 Lộ Tây thầy Rồng (đoạn 2) 0,18 Xã Khánh Hòa
24 Lộ Nam kênh Cùng (đoạn 3) 0,21 Xã Khánh Hòa
25 Lộ Đông Lung Ngang (đoạn 2) 0,51 Xã Khánh Hòa
26 Lộ Ba Xôm 0,15 Xã Khánh Hòa
27 Lộ Tây kênh Công Nghiệp 0,54 Xã Khánh Hòa
28 Mở rộng đường Cuốc Xã Thình 1,63 Xã Khánh Hòa
29 Bến xe Khánh Tiến 0,05 Xã Khánh Tiến
30 Mở rộng đường Khơme lớn 0,92 Xã Khánh Hòa
31 Mở rộng Tuyến lộ Kênh Ngang 1,08 Xã Khánh An
32 Mở rộng Tuyến lộ Ngọn Xẻo Tre 0,90 Xã Khánh An
33 Mở rộng Tuyến lộ Giồng Nổi 0,54 Xã Khánh An
34 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Đặng Quốc Việt 0,03 Xã Khánh An
35 Dự án nhà ở thương mại 2,00 TT. U Minh
III Giao đất

1 Giao đất UBND xã quản lý
(trạm y tế xã cũ) 0,26 Xã Nguyễn Phích

IV Đấu giá

1 Đấu giá khu đất nằm giữa Trụ sở Liên đoàn lao động 
và Trụ sở liên cơ quan tại khóm 2 0,05 TT. U Minh

2 Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất của Công ty Khánh 
Hội tại Thị Trấn U Minh 0,09 TT. U Minh

3 Đấu giá khu đất Phòng TN và MT huyện U Minh 0,29 TT. U Minh

4 Dự án đầu tư khu tái định cư  xã Khánh An, huyện U 
Minh 23,00 Xã Khánh An

5 Dự án nhà ở khu dân cư (khu B) Làng Cá Khánh Hội 2,47 Xã Khánh Hội
6 Đấu giá khu đất phía sau Trường MN Hương Tràm 0,45 TT. U Minh
7 Đấu giá khu đất gần Hạt Kiểm Lâm 0,02 TT. U Minh

8 Đấu giá quyền sử dụng đất 1 phần thửa 2 tờ bản đồ số 
46 - TT. U Minh 0,02 TT. U Minh

9 Đấu giá quyền sử dụng đất  thửa 193,197 tờ bản đồ số 
29 - TT. U Minh 0,02 TT. U Minh

10 Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với 
đất (19 thửa) 0,34 TT. U Minh

Các công trình, dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
chưa hoàn thành thủ tục thu hồi và chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp 
với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện được chuyển tiếp thực hiện trong Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022.
*Danh mục đăng ký bổ sung trong kế hoạch năm 2021

Bảng : Danh mục công trình bổ sung kế hoạch năm 2021 đăng ký chuyển tiếp

STT Hạng mục
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 
(đến cấp xã)

(1) (2) (3) (4)
I Thu hồi  

1 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu 
công nghiệp Khánh An 2,73 Xã Khánh An

2 Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất CO2 thực phẩm 1,70 Xã Khánh An
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STT Hạng mục
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 
(đến cấp xã)

(1) (2) (3) (4)
3 Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Minh Quí 4,95 Xã Khánh An
4 Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phát 4,95 Xã Khánh An
5 Dự án Nhà máy bao bì Quang Minh 2,32 Xã Khánh An
6 Dự án Nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú 4,95 Xã Khánh An
7 Dự án Nhà máy sản xuất nước đá và Khu kỹ thuật phục vụ sản xuất 4,60 Xã Khánh An
8 Dự án khu tái định cư xen ghép Khánh Hội 6,91 Xã Khánh Hội
 Trong đó:   
 - Đất ở tại nông thôn 2,70  
 - Đất thủy lợi 3,13  
 - Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 0,07  
 - Đất giao thông 1,02  
9 Trường THCS và THPT Khánh An 0,94 Xã Khánh An
II Chuyển mục đích không phải thu hồi  

1 Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 Heo nái sinh sản giai 
đoạn 2 5,15  

 Trong đó:   
 - Đất nông nghiệp khác 4,85 Xã Khánh An
 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,30 Xã Khánh An
2 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Huỳnh Thị Thanh Phương 0,50 Xã Khánh An
3 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ bà Huỳnh Thị Thanh Phương 0,50 Xã Khánh An

4 Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chế biến gỗ, sản xuất viên gỗ nén, 
ván sợi MDF 7,21 Xã Khánh An

5 Trạm cấp nước 0,08 TT. U Minh
6 Trạm cấp nước 0,02 Xã Khánh Hội
7 Trạm cấp nước 0,21 Xã Khánh An
8 Trạm cấp nước 0,02 Xã Khánh An
9 Giáo xứ Khánh Minh 0,51 TT. U Minh

Các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua và đăng ký nhu cầu chuyển 
mục đích sau khi KHSDĐ năm 2021 phê duyệt được đăng ký bổ sung vào KHSDĐ 
năm 2022.

Như vậy, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh như 
sau: có 81 công trình dự án được phê duyệt và 18 công trình, dự án đăng ký bổ sung 
trong năm

- Đã thực hiện 04 công trình, dự án (trong đó có 01 dự án cần thu hồi và 03 danh  
mục chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân);

- Không chuyển tiếp thực hiện: 01 dự án;
- Chuyển tiếp 94 công trình, dự án (trong đó có 30 dự án cần phải thu hồi đất, 35 

dự án chuyển mục đích không phải thu hồi, 1 công trình giao đất, 10 danh mục đấu giá 
và 18 dự án đăng ký bổ sung).

2.3. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước
Nhìn chung, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn 

huyện đã đạt được những kết quả nhất định. Quá trình sử dụng đất dựa trên những 
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quan điểm khai thác sử dụng có hiệu quả quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý, đáp 
ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quan điểm phát triển chung 
của huyện và tỉnh. 

Tuy nhiên, một số loại đất đạt chỉ tiêu thấp như: Đất khu công nghiệp, Đất thương 
mại, dịch vụ, đất quy hoạch phát triển hạ tầng như: thủy lợi, đất bãi thải, xử lý chất thải,  
đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng…chưa thực hiện được so với kế hoạch đề 
ra do hạn chế về nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm trước.

Việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch chưa được xem trọng và 
chưa được thực hiện thường xuyên. 

Việc đăng ký danh mục công trình còn chưa chính xác, một số danh mục đã đăng 
ký nhưng chưa thực hiện; Đồng thời, một số công trình cần phải bổ sung trong năm.

Chưa chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình đã đăng ký. Nhiều 
hạng mục công trình có trong kế hoạch đã được duyệt nhưng do ngân sách không bảo 
đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công bố triển khai quy hoạch đã phải dừng 
lại, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 

Công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn, 
một số dự án triển khai thực hiện chậm, thậm chí có dự án không triển khai được.

Quỹ đất để mở rộng, xây mới các công trình phúc lợi xã hội được quy hoạch theo 
tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới với diện tích tương đối lớn nên việc bố trí quỹ đất  
xây dựng gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án không thực hiện được.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh

Bảng : Cân đối nhu cầu sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh

TT Chỉ tiêu Mã

Diện tích (ha)

Tăng (+); 
giảm (-)Hiện trạng 

năm 2021
KHSDĐ 

năm 2022

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

1 Đất nông nghiệp NNP 68.757,59 67.960,48 -797,11
1.1 Đất trồng lúa LUA 25.457,82 24.812,03 -645,79
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.527,24 4.525,65 -1,59

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 163,86 95,86 -68,00
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.564,59 4.512,69 -51,91
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 557,15 557,15 0,00
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 4.416,53 4.416,53 0,00
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 33.359,04 33.119,17 -239,87
 Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - - -

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 54,75 28,59 -26,15
1.8 Đất làm muối LMU - - -
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 183,85 418,46 234,61
2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.338,37 9.166,55 828,18
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TT Chỉ tiêu Mã

Diện tích (ha)

Tăng (+); 
giảm (-)Hiện trạng 

năm 2021
KHSDĐ 

năm 2022

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.337,32 1.337,38 0,06
2.2 Đất an ninh CAN 1.649,20 1.649,34 0,14
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 314,65 659,65 345,00
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - -
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,63 26,50 19,87
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,52 16,69 12,17
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - -
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX - - -
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.875,18 2.268,07 392,89
 Trong đó:     
- Đất giao thông DGT 1.377,18 1.447,20 70,03
- Đất thủy lợi DTL 99,47 275,16 175,69
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,85 2,85 0,00
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,78 8,52 -0,26
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 43,21 45,01 1,80
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,07 6,07 0,00
- Đất công trình năng lượng DNL 289,97 323,44 33,47
- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,30 1,68 0,39
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - -
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,00 0,28 0,28
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,20 50,20 50,00
- Đất cơ sở tôn giáo TON 4,68 6,00 1,32
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 34,19 94,36 60,17
- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - - -
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - -
- Đất chợ DCH 7,30 7,30 0,00

2.1
0 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - -

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,13 4,28 0,16
2.1
2 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV - - -

2.1
3 Đất ở tại nông thôn ONT 757,75 811,10 53,35

2.1
4 Đất ở tại đô thị ODT 85,29 91,01 5,73

2.1
5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 29,77 29,38 -0,39

2.1
6 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 3,50 3,50 0,00

2.1
7 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - -

2.1
8 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,13 1,13 0,00

2.1
9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.269,31 2.268,53 -0,78

2.2 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - -
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TT Chỉ tiêu Mã

Diện tích (ha)

Tăng (+); 
giảm (-)Hiện trạng 

năm 2021
KHSDĐ 

năm 2022

(1) (2) (3) (4) (6) (8)=(6)-(4)

0
2.2
1 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 493,34 462,27 -31,07

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
3.2.1. Nhu cầu chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Các công trình, dự án đã được phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

chưa hoàn thành thủ tục thu hồi và chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp 
với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của huyện được chuyển tiếp thực hiện trong Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022. Cụ thể: có 76 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 đã phê duyệt; trong đó có: 30 công trình, dự án phải thu hồi đất 
(diện tích 846,47 ha), 35 công trình, dự án chuyển mục đích không phải thu hồi (diện 
tích 278,11 ha), 01 công trình giao đất (diện tích 0,26 ha) và 10 dự án đấu giá quyền sử 
dụng đất (diện tích 26,75 ha).

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Bảng : Danh mục công trình đăng ký mới trong năm 2022

STT Hạng mục
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 
(đến cấp xã)

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

I Thu hồi đất  
1 Trụ sở công an xã Khánh Hội 0,04 Xã Khánh Hội
2 Trụ sở công an xã Khánh Tiến 0,03 Xã Khánh Tiến
3 Nhà máy bao bì A Hủi Plastic 1,50 Xã Khánh An
4 Nhà máy điện LNG và hệ thống FSRU 113,51 Xã Khánh An
5 Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn 31,50 Xã Khánh An

6 Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường U Minh-
Khánh Hội 41,62

TT. U Minhh, 
Khánh Lâm, 
Khánh Hội

 - Đoạn qua xã Khánh Lâm 14,57 Xã Khánh Lâm
 - Đoạn qua thị trấn U Minh 21,64 TT. U Minh
 - Đoạn qua xã Khánh Hội 5,41 Xã Khánh Hội

7 Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Khánh 
An (giai đoạn 1) 40,00 Xã Khánh An

8 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nam Cựa Gà - 
Rạch Choại 1,50 Xã Khánh Tiến

9 Thu hồi khu đất Văn phòng huyện ủy U Minh để 
lập phương án bán đấu giá đất ở 0,34 TT. U Minh

10 Trường mẫu giáo Hoa Mai 0,14 Xã Nguyễn Phích
11 Trường TH Đào Duy Từ 0,36 Xã Khánh Thuận
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STT Hạng mục
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 
(đến cấp xã)

12
Trường TH, THCS Đỗ Thừa Tự (thu hồi diện 
tích ông Trần Văn Phương hiến đất mở rộng 
trường học)

1,00 Xã Khánh Thuận

13 Trường mẫu giáo Hướng Dương 0,30 Xã Khánh Hòa
14 Trụ sở UBND xã Khánh Hòa 0,46 Xã Khánh Hòa
15 Trụ sở BCHQS xã Khánh Hòa 0,06 Xã Khánh Hòa
16 Trạm y tế xã Khánh Hòa 0,36 Xã Khánh Hòa
17 Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (Salatel) 0,16 Xã Khánh Hòa
18 Chợ Khánh Hòa 0,39 Xã Khánh Hòa
II Chuyển mục đích  
1 Đất lâm nghiệp (tiểu khu 032) 0,03 Xã Khánh Hòa

2 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(Trước đây giao công ty mía đường Tây Nam) 30,64 Xã Khánh An

3 Trang trại chăn nuôi heo thịt (Hộ bà Trần Cẩm 
Tú) 1,50 Xã Khánh An

4 Trang trại chăn nuôi heo thịt (Hộ ông Trần Văn 
Vàng) 1,45 Xã Khánh An

5 Chuyển mục đích hộ ông Lê Văn Dần 0,75 Xã Nguyễn Phích
6 Chuyển mục đích hộ ông Nguyễn Thanh Triệu 0,65 Xã Khánh An
7 Công ty TNHH chăn nuôi Phát Đạt 3,00 Xã Khánh An
8 Công ty TNHH chăn nuôi Đăng Khoa 3,00 Xã Khánh An
9 Trại chăn nuôi ông Huỳnh Hữu Quang 1,12 Xã Khánh An
10 Trại chăn nuôi hộ ông Thiều Văn Minh 1,11 Xã Khánh An
11 Trại chăn nuôi hộ bà Nguyễn Trúc Phượng 0,64 Xã Khánh An

12 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn 
Trọng Nhân 1,27 Xã Khánh An

13 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Trần Công 
Trường (làm cây xăng) 0,09 Xã Khánh Tiến

14 Khu du lịch hoa rừng U Minh 12,00 Xã Khánh An
15 Nhà máy thức ăn thủy sản Camimex 4,38 Xã Khánh An

16 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Nguyễn 
Văn Tài 0,01 Xã Khánh Hội

17 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Tiêu Văn 
Luận 0,08 Xã Khánh An

18 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ ông Trần Quốc 
Tuấn 0,05 Xã Khánh An

19 Chuyển mục đích hộ ông Chung Hải Triều 0,17 TT. U Minh
20 Bưu điện huyện U Minh 0,04 Xã Khánh Lâm
21 Bưu điện huyện U Minh 0,01 Xã Khánh An
22 Bưu điện huyện U Minh 0,02 Xã Khánh An
23 Trạm viễn thông Khai Hoang 0,20 Xã Nguyễn Phích
24 Trạm viễn thông Khánh Lâm 0,11 Xã Khánh Lâm
25 Trạm viễn thông Khánh Tiến 0,01 Xã Khánh Tiến
III Giao đất   

1 Giao đất lâm phần về địa phương quản lý để cấp 
giấy chứng nhận cho người dân 856,35 Xã Khánh Lâm
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STT Hạng mục
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Địa điểm 
(đến cấp xã)

2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện U 
Minh 0,06 TT. U Minh

3 Bưu điện huyện U Minh 0,02 Xã Khánh An
4 Bưu điện huyện U Minh 0,03 Xã Khánh Tiến
5 Bưu điện huyện U Minh 0,13 TT. U Minh
6 Trạm viễn thông Khánh An 0,60 Xã Khánh An
7 Trạm viễn thông Khánh Hội 0,02 Xã Khánh Hội
8 Trạm viễn thông Tiểu Dừa 0,02 Xã Khánh Tiến

IV Đấu giá  
1 Trung tâm thương mại thị trấn U Minh 1,92 TT. U Minh

Nhu cầu sử dụng đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được xác định trên cơ 
sở các công trình, dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê 
duyệt, các công trình, dự án đăng ký bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và 
nhu cầu của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022.

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
3.3.1 Chỉ tiêu sử dụng đất thị trấn U Minh
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 1.551,61 ha, giảm 37,29 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa: 1.329,16 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm: 186,45 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 317,06 ha, tăng 37,71 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất quốc phòng: 6,44 ha;
+ Đất an ninh: 3,07 ha;
+ Đất thương mại, dịch vụ: 2,61 ha;
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,61 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 113,55 ha; trong đó:
-- Đất giao thông: 98,07 ha
-- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,59 ha
-- Đất xây dựng cơ sở y tế: 1,99 ha
-- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 6,04 ha
-- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 4,22 ha
-- Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,50 ha
-- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,20 ha
-- Đất cơ sở tôn giáo: 1,14 ha
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-- Đất chợ: 0,8 ha
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,32 ha;
+ Đất ở tại đô thị: 91,01 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 7,22 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,42 ha;
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,27 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 91,53 ha.
3.3.2 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh An
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là  12.261,65 ha.  giảm 634,13 ha so với 

hiện trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa:  4.156,92 ha. Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: 1.046,70  

ha.
+ Đất trồng cây hàng năm: 95,86 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm: 579,13 ha.
+ Đất rừng đặc dụng: 3.806,68 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 3.482,16 ha.  Trong đó: Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

0,00 ha
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 28,59 ha.
+ Đất nông nghiệp khác: 112,32 ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 3.379,56 ha, tăng 664,78 ha so với 

hiện trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất an ninh: 1.174,87 ha;
+ Đất khu công nghiệp: 659,65 ha.
+ Đất thương mại, dịch vụ: 14,71 ha;
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 12,54 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 850,16 ha; Trong đó:
--Đất giao thông: 264,04 ha;
--Đất thủy lợi: 102,00 ha;
--Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,26 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 4,68 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 10,15 ha;
--Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 0,62 ha;
--Đất công trình năng lượng: 323,44 ha;
--Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,39 ha;
--Đất bãi thải, xử lý chất thải: 50,00 ha;
--Đất cơ sở tôn giáo: 0,55 ha;
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--Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 92,44 ha;
--Đất chợ: 1,59 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 1,16 ha;
+ Đất ở nông thôn: 239,68 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 14,40 ha;
+ Đất xây dựng TS của tổ chức sự nghiệp: 0,05 ha;
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,27 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 412,07 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụng năm 2022 là  0,00 ha, giảm 30,64 ha so với hiện 

trạng năm 2021, do đưa diện tích đất chưa sử dụng vào mục đích nông nghiệp công 
nghệ cao.

3.3.3 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh Hòa
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 6.168,09 ha. Giảm 4,70 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa: 3.278,59 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 0,00 ha
+ Đất trồng cây lâu năm: 497,66 ha.
+ Đất rừng sản xuất:  2.391,85 ha.  Trong đó, rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

0,00 ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 367,94 ha tăng 4,70 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất quốc phòng: 0,06 ha;
+ Đất an ninh: 0,07 ha;
+ Đất thương mại dịch vụ: 0,33 ha
+ Đất phát triển hạ tầng: 110,27 ha;trong đó:
--Đất giao thông: 104,89 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,28 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 3,90 ha;
--Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 0,23 ha;
--Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,01 ha;
--Đất có di tích lịch sử -văn hóa: 0,28 ha;
--Đất cơ sở tôn giáo: 0,30 ha;
--Đất chợ: 0,38 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,70 ha;
+ Đất ở nông thôn: 64,31 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,32 ha;
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,07 ha;
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+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 191,85 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụng năm 2022 là 0,43 ha giữ nguyên so với hiện trạng 

năm 2021.
3.3.4 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh Hội
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 2.932,88 ha. Giảm 64,16 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa: 2.372,93 ha. Trong đó,đất chuyên trồng lúa nước: 1.918,84 ha
+ Đất trồng cây lâu năm: 262,79 ha.
+ Đất rừng phòng hộ: 297,17 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 403,42 ha tăng 64,16 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất quốc phòng: 1,70 ha;
+ Đất an ninh: 0,04 ha
+ Đất thương mại dịch vụ: 1,80 ha.
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 3,35 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng: 180,60 ha; Trong đó:
--Đất giao thông: 96,05 ha;
--Đất thủy lợi: 73,55 ha;
--Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,96 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,47 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 5,31 ha;
--Đất chợ: 4,27 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,09 ha;
+ Đất ở nông thôn: 86,70 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 2,85 ha;
+ Đất xây dựng TS của tổ chức sự nghiệp: 0,05 ha
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 126,25 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụng năm 2022 là 177,77 ha giữ nguyên so với hiện trạng 

năm 2021.
3.3.5 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh Lâm
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là  8.399,44 ha. Giảm 15,43 so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất  trồng  lúa:  2.574,92  ha.  Trong  đó,  đất  chuyên  trồng  lúa  có  diện  tích  

1.438,29 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm: 518,58 ha.
+ Đất rừng đặc dụng: 609,85 ha
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+ Đất rừng sản xuất: 4.396,59 ha. Trong đó, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  
0,00 ha

+ Đất nông nghiệp khác : 299,50 ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 2.464,86 ha tăng 15,43 ha so với 

hiện trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất quốc phòng: 1.327,10 ha.
+ Đất an ninh: 471,25 ha.
+ Đất thương mại dịch vụ: 2,18 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng: 293,43 ha; Trong đó:
--Đất giao thông: 287,12 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,32 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 5,72 ha;
--Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,26 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,67 ha;
+ Đất ở nông thôn: 145,65 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 2,24 ha;
+ Đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp: 0,26 ha.
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,43 ha.
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 221,45 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụng năm 2022 là 0,75 ha giữ nguyên so với hiện trạng 

năm 2021. 
3.3.6 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh Thuận

- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là  15.970,48 ha.  giảm 2,14 ha so với 
hiện trạng năm 2021. Trong đó:

+ Đất trồng lúa: 2.380,77 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 0,00 ha
+ Đất trồng cây lâu năm: 500,69 ha.
+ Đất rừng sản xuất:  13.089,02 ha.  Trong đó,  đất rừng sản xuất là rừng tự  

nhiên: 0,00 ha
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 893,30 ha tăng 2,14 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất thương mại dịch vụ: 0,20 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng: 218,93 ha; trong đó:
- Đất giao thông: 213,17 ha;
--Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,34 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,45 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 4,93 ha;
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--Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,04 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,34 ha;
+ Đất ở nông thôn: 78,12 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,07 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 593,64 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụngnăm 2022 là 0,32 ha giữ nguyên so với hiện trạng 

năm 2021.
3.3.7 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Khánh Tiến
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 5.876,18 ha. Giảm 36,02 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa: 3.897,17 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 0,00 ha
+ Đất trồng cây lâu năm: 657,39 ha.
+ Đất rừng phòng hộ: 259,99 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 1.061,63 ha. Trong đó,đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

0,0 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 468,96 ha tăng 36,02 so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất quốc phòng: 2,09 ha.
+ Đất an ninh: 0,03 ha
+ Đất thương mại dịch vụ: 3,49 ha.
+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,20 ha
+ Đất phát triển hạ tầng: 202,30 ha; trong đó:
--Đất giao thông: 98831 ha;
--Đất thủy lợi: 99,61 ha;
--Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,08 ha;
--Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 2,68 ha;
--Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,21 ha;
--Đất cơ sở tôn giáo: 0,66 ha;
--Đất chợ: 0,26 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,52 ha;
+ Đất ở nông thôn: 69,37 ha.
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,44 ha;
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,09 ha.
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 190,43 ha;
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 282,72 ha giữ nguyên so với hiện 

trạng năm 2021. 
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3.3.8 Chỉ tiêu sử dụng đất xã Nguyễn Phích
- Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là  14.836,15 ha, giảm 3,23 so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất trồng lúa: 4.821,58 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 121,83 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm: 1.309,99 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 8.697,92 ha. Trong đó, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

0,0 ha.
+ Đất nông nghiệp khác: 6,65 ha.
- Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 871,43 ha, tăng 3,23 ha so với hiện 

trạng năm 2021. Trong đó:
+ Đất thương mại dịch vụ: 1,18 ha.
+ Đất phát triển hạ tầng: 297,82 ha; trong đó:
- Đất giao thông: 285,05 ha;
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,70 ha;
- Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,25 ha;
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: 5,27 ha;
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 1,00 ha;
- Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,27 ha;
- Đất cơ sở tôn giáo: 3,35 ha
- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,92 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,49 ha;
+ Đất ở nông thôn: 127,27 ha;
+ Đất trụ sở cơ quan: 0,65 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 2,70 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 441,31 ha;
- Diện tích đất chưa sử dụng năm 2022 là 0,27 ha giữ nguyên với hiện trạng năm 

2021. 
3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2022
Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất trên, trong năm kế hoạch 2022 diện 

tích cần chuyển mục đích sử dụng là 1.053,65 ha. Cụ thể: 
Trong đó:
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 828,05 ha
+ Đất trồng lúa: 575,99 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước: 1,59 ha
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 68,00 ha
+ Đất trồng cây lâu năm 72,81 ha
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+ Đất rừng sản xuất: 90,10 ha. Trong đó, đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  
0,00 ha

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 21,15 ha
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 225,17 ha
Trong đó, các chỉ tiêu phải xin phép như sau:
+ Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm 16,50 ha
+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 149,78 ha
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,43 ha
3.5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 2022
Trong năm kế hoạch 2022 diện tích đất cần thu hồi là 937,31 ha. Cụ thể:
Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi đất là 933,62 ha
Trong đó:
- Đất trồng lúa 583,95 ha; Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: 0,00 ha
- Đất trồng cây hàng năm khác: 68,00 ha
- Đất trồng cây lâu năm 56,65 ha;
- Đất rừng sản xuất 211,12 ha; Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên:  

0,00 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản 13,90 ha.
Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi đất 3,69 ha
Trong đó:
- Đất ở tại nông thôn 1,29 ha.
- Đất ở tại đô thị 1,08 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,54 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,78 ha.
3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất trên, trong năm kế hoạch 2022 

diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 31,07 ha. Cụ thể:
- Sử dụng cho mục đích nông nghiệp khác: 30,64 ha;
- Sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ: 0,43 ha.
3.7. Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện U Minh
(Xem chi tiết Biểu 10/CH)
3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

2022
3.8.1. Căn cứ pháp lý
- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013;
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014  của  Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá 
đất;

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

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

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 
về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của 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;

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau về việc 
ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

- Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau 
về việc Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cà Mau quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Cà Mau.

3.8.2. Phương pháp tính và dự kiến khoản thu, chi đất đai trong năm kế 
hoạch 2022

- Các khoản thu được tính bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất.

- Các khoản tính toán chi phí bồi thường của các công trình, dự án trong kế 
hoạch sử dụng đất 2022 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,... không được tính toán; việc tính toán các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể,  
chi tiết khi triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của chủ đầu tư công 
trình, dự án.

- Dự kiến thu chi đất đai trong năm kế hoạch2022 được tính dựa trên nhu cầu sử 
dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn  huyện. Đối với huyện U Minh, năm 
2022 chủ yếu là hồi các loại đất: trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, 
đất rừng đặc dụng (nếu có - chỉ hỗ trợ, không bồi thường). Do đó các khoản thu – chi 
từ đất đai khi thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất không cao. Tuy nhiên, 
đây chỉ là số liệu dự kiến được tính dựa trên khung giá đất và các văn bản hướng dẫn 
hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch. Thu, chi thực tế sẽ được tính toán cụ thể khi triển 
khai thực hiện dự án.

Bảng : Dự kiến thu chi liên quan đất đai năm 2022
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Hạng mục Khu 
vực

Diện tích 
(m2)

Đơn giá 
bình 
quân 
(1.000 

đồng/m2)

Thàn
h tiền 
(triệu 
đồng)

 Các khoảng thu    759.4
20

Giao đất có thu tiền sử dụng đất    350.4
59

Đất thương mại dịch vụ  385.002 635 244.4
76

Đất sản xuất phi nông nghiệp 166.901 635 105.9
82

Chuyển mục đích sử dụng đất    373.0
03

Từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị  551.257 635 350.0
48

Từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn  63.765 360 22.95
5

Thu từ bán đấu giá    35.95
8

  56.627 635 35.95
8

Các khoảng chi    749.0
47

Chi bồi thường khi thu hồi đất ở    8.424
Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn  12.600 360 4.536
Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị  10.800 360 3.888

Chi bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp    163.8
02

Chi bồi thường đất cây lâu năm KV3 52.500 40 2.100

 KV4 514.018 30 15.42
1

Chi bồi thường đất cây hàng năm KV3 680.000 40 27.20
0

Chi bồi thường đất trồng lúa KV3 248.515 30 7.455

 KV4 5.581.31
6 20 111.6

26

Chi hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp    576.8
20

Chi bồi thường đất cây lâu năm KV3 52.500 150 7.875

 KV4 514.018 100 51.40
2

Chi bồi thường đất cây hàng năm KV3 680.000 150 102.0
00

Chi bồi thường đất trồng lúa KV3 248.515 100 24.85
2

 KV4 5.581.31
6 70 390.6

92
Cân đối thu -  chi (I - II)    10.37
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Hạng mục Khu 
vực

Diện tích 
(m2)

Đơn giá 
bình 
quân 
(1.000 

đồng/m2)

Thàn
h tiền 
(triệu 
đồng)

3

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
- Khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, triển khai ứng dụng các 

thành tựu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm nâng cao độ phì 
nhiêu của đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát 
triển bền vững.

- Tăng cường các biện phòng ngừa quá trình rửa trôi, xoi mòn đất, sạt lở bờ sông,  
rạch, bờ biển. Bảo vệ đê bao ngăn mặn.

- Đối với vùng sản xuất lúa hạn chế phèn hóa, mặn hóa đất.  Đất phèn, nhìn 
chung, có chứa hàm lượng độc tố (SO4

2-, Fe2+, Fe3+ và Al3+) khá lớn và diễn biến khá 
phức tạp, nên khi khai thác đất phèn để sử dụng nông nghiệp đòi hỏi phải tính toán cẩn 
thận về tác động môi trường, chú ý vào trạng thái và độ sâu dày của tầng phèn.

- Thực hiện tốt việc khoanh nuôi, trồng mới rừng, nâng cao hệ số che phủ rừng; 
tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức được tầm quan trọng về bảo vệ và phát 
triển rừng nhằm ngăn chặn các hành vi khai thác, chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng 
trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và  
phát triển rừng thuộc phạm vi diện tích được giao. Đồng thời có kế hoạch sử dụng vốn 
ngân sách đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi hạn chế sạt lở đất ven sông, ven biển.

- Ở những khu vực đất phèn còn rừng tràm, cần duy trì mức ngập nước và bảo vệ 
thảm thực vật đặc trưng của vùng đất phèn. Việc khai phá rừng và đào đắp đất làm 
vuông, ao nuôi trồng thủy sản không theo quy hoạch sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hoa 
đất phèn tiềm tàng sang hoạt động, hậu quả là làm cho độ phèn trong đất trở nên mãnh 
liệt,  việc phục hồi lại rừng sẽ rất kho khăn và tốn kém. Xây dựng hệ thống kênh 
mương tưới tiêu chủ động, với các chức năng vừa cung cấp nước cho sản xuất vừa ém 
phèn và chống cháy cho cây trồng vào mùa khô, xổ phèn vào đầu mùa mưa, tiêu úng 
thóat lũ vào giữa cuối mùa mưa.

- Vùng nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh phải đảm bảo nguyên tắc không xâm 
phạm đến vùng rừng ngập mặn và vùng nuôi tôm sinh thái.

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất
- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu tiên bố 

trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án.
- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch, KHSDĐ.
- Ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm: Hệ thống thủy 

lợi các tiểu vùng, hệ thống đê phòng hộ biển Tây, các chương trình mục tiêu.
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- Đầu tư cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc bản 
đồ địa chính, chỉnh lý biến động, quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất
Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định, có sáng tạo phù 

hợp thực tiễn địa phương để các tổ chức, cá nhân được biết, giám sát, thực hiện:  
- Ủy ban nhân dân huyện U Minh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử 

dụng đất  hàng năm của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của 
UBND huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên  
quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.

+ Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp 
huyện; chủ đầu tư có công trình, dự án trên địa bàn huyện sớm phối hợp triển khai 
thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; công tác 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mời gọi đầu tư theo kế hoạch đề ra. Kiểm tra, rà  
soát, cân đối và bố trí ngân sách theo kế hoạch đầu tư công hàng năm.

+ Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc đơn vị đầu tư, cơ quan quản lý dự 
án đầu tư khẩn trương triển khai các công trình, dự án đã được bố trí vốn.

+ Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều chỉnh, 
bổ sung KHSDĐ cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước khi thực 
hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,...

+ Thực hiện nghiêm túc KHSDĐ đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống 
nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch và pháp luật.

- Phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát quản 
lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện để thực hiện công trình, dự án theo kế hoạch 
đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện KHSDĐ; kiên quyết xử lý các 
trường hợp vi phạm quy hoạch, KHSDĐ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường 
xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai.

- Trách nhiệm của các phòng, ban, ngành thuộcUBND huyện:
+ Các phòng, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ 

cùng cơ quan quản lý nhà nước về đất đai thường xuyên kiểm tra, rà soát các công 
trình, dự án đã đăng ký vào quy hoạch, KHSDĐ đã được phân bổ vốn và liên hệ với 
chủ đầu tư để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì  phối hợp với phòng, ban, ngành, 
UBND các xã, thị trấn tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của KHSDĐ; xây 
dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện KHSDĐ; rà soát nhu cầu xin 
chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn của hộ gia 
đình, cá nhân, từ đó xem xét, hướng dẫn cho người dân về thành phần hồ sơ đủ điều 
kiện chuyển mục đích sử dụng đất trước khi đưa vào KHSDĐ,…

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, thị trấn: 
+ Tổ chức thực hiện các công trình, dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư; 

phối hợp với các phòng, ban, ngành của huyện, tham gia tích cực công tác bồi thường, 
giải phòng mặt bằng theo quy định.

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực 
hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
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+ Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng đất trên địa bàn cấp xã, không để phát sinh 
xây dựng các công trình, dự án ngoài kế hoạch được phê duyệt.

- Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu sử dụng đất: 
+ Đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải mang tính 

khả thi để thực hiện dự án về vốn đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện. Đối với 
các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn trong năm kế hoạch, 
có chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Liên hệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đất đai địa phương, các cơ quan 
có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc, kịp thời giải quyết những khó khăn để 
đảm bảo theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

4.4. Các giải pháp khác
- Giải pháp về tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật
Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai và các quy định về quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có 
hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ bồi thường đối với người sử dụng đất 
trực tiếp sản xuất có đất bị thu hồi, đặc biệt đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất sản 
xuất nông nghiệp thu hồi với diện tích lớn, phải chuyển đổi ngành nghề. Đối với các 
hộ di dời để thực hiện dự án cần được bố trí tái định cư hợp lý.

- Giải pháp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án triển khai trên địa bàn  
huyện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân nhằm hoàn 
thành công tác thu hồi đất. 

Công khai hóa và dân chủ hóa các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 
để các đối tượng có đất bị thu hồi biết, thống nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu phát 
sinh vướng mắc phải kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý kịp thời, phù hợp.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ cấp xã trong việc xác nhận nguồn gốc đất; quản 
lý chặt chẽ quỹ đất đai, tránh tình trạng lấn, chiếm đất công, xây dựng nhà trái phép.

- Giải pháp sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả
Bố trí sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, cây trồng theo vùng thích nghi đất đai.
Đầu tư đồng bộ giữa giao thông, thủy lợi, kết hợp các tuyến dân cư.  Phát triển 

các cụm, điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá, vệ tinh của các đô thị trung 
tâm, thuận lợi cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. 

- Giải pháp sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù
Ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt về an ninh, quốc phòng.
Khuyến khích sử dụng hợp lý quỹ đất nghĩa trang, nghĩa địa như quy tập và quy 

hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.
Chuyển các cơ sở sản xuất  TTCN trong khu dân cư vào các khu, cụm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí 
hậu, theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm.
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- Giải pháp về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải  
thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai

Khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với phát triển mạnh ưu 
thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp.

Ưu tiên, đón đầu các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong đầu tư xây dựng cơ bản 
(cơ sở hạ tầng,  công nghiệp,  đô thị),  ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,  nông 
nghiệp hữu cơ,….

- Giải pháp tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại
Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, điều tra, 

đánh giá phân loại đất đai.
Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công bằng 

xã hội và kích thích sản xuất.
Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng 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.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện U Minh phù hợp với kỳ quy hoạch sử 

dụng đất 2021-2030 huyện U Minh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thẩm định; 
phù hợp nhu cầu sử dụng đất tỉnh trên địa bàn huyện U Minh. Đồng thời, dự án đã rà 
soát cập nhật nhu cầu sử dụng đất năm 2021 của các ngành, các lĩnh vực đáp ứng các 
nhu cầu sử dụng đất mới phát sinh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đẩy nhanh tiến 
độ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất 
của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện trên cơ sở khai thác sử dụng đất hợp lý 
và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của huyện U Minh trước mắt 
và lâu dài có cơ sở khoa học và tính khả thi cao.

2. Kiến nghị
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh đạt hiệu quả cao, Uỷ ban nhân 
dân huyện U Minh kiến nghị UBND tỉnh sớm xem xét thông qua và phê duyệt phương 
án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh, để UBND huyện có cơ sở thực 
hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, góp phần đáp ứng nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh.



HỆ THỐNG BIỂU VÀ PHỤ LỤC

TT Ký hiệu Tên biểu
1 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện U Minh
2 02/CH Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm trước huyện U Minh
3 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh
4 07/CH Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh
5 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
6 09/CH Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng huyện U Minh

7 10/CH Danh mục công trình, dự án thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
huyện U minh

8 11/CH Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng huyện U Minh
9 13/CH Chu chuyển đất đai trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh
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