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ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất

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

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định “Đất đai 
là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, 
được quản lý theo phap luât”.

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục 
đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Từ Điều 35 đến Điều 51, chương IV quy 
định nguyên tắc, trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tại 
Khoản 2, Điều 37 quy định kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ 
kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất 
cấp huyện (thành phố) được lập hàng năm. Đây là những căn cứ pháp lý quan 
trọng để các cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất.

Căn cứ Khoản 6 điều 9 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 
thi hành Luật Đất đai quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm như sau: Quý III hàng năm, UBND cấp huyện gửi hồ sơ 
kế hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến sở Tài nguyên và Môi trường 
để tổ chức thẩm định (điểm a); Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật 
Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc 
bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân 
cấp tỉnh (khoản đ); Căn cứ vào hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 
đã được hoàn thiện và nghị  quyết  của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh,  Sở Tài 
nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để phê duyệt xong trước 
ngày 31 tháng 12 (khoản e); Công văn số 1759/STNMT-QLĐĐ ngày 06 tháng 7 
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năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai lập Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 cấp huyện.

Xuất phát từ những quy định và các hướng dẫn trên, UBND huyện Cái 
Nước đã tổ chức triển khai thực hiện công tác lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 huyện Cái Nước” là hết sức cần thiết và cấp bách.

2. Mục đích, yêu cầu

2.1. Mục đích

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

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

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

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế 
hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 
cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã. 

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

- Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm kế 
hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 
dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch.

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

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế 
hoạch sử dụng đất. 

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

- Đánh giá khái quát thực trạng phát triển KT-XH và điều kiện tự nhiên, 
tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện một cách đầy đủ và sâu sắc làm cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất.

- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên 
địa bàn huyện; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi.

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ 
tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng 
đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất.

- Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực 
hiện của huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành 
phần kinh tế trên địa bàn huyện.

2.3. Phương pháp lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022

- Phương pháp thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực địa: Được dùng 
để thu thập các tài liệu, liệt kê các số liệu, bản đồ, thông tin về toàn bộ các nội 
dung của dự án làm cơ sở để điều tra, thu thập bổ sung dữ liệu, đối soát số liệu đã 
có về hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái định 
cư,... theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau xét duyệt.

- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích: Trên cơ sở các số liệu, tài 
liệu thu thập được, tiến hành phân loại theo nhóm, thống kê diện tích theo từng loại 
đất cho từng công trình, dự án đã thực hiện theo quy hoạch hoặc chưa thực hiện 
theo quy hoạch hoặc hủy bỏ; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động 
đến việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. So sánh các chỉ 
tiêu thực hiện so với mục tiêu đề ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất.

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các 
Sở, Ngành tỉnh, đại diện thành ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban và 
UBND các xã, thị trấn về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Cái Nước.

- Phương pháp kế thừa: Phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn huyện, quy 
hoạch của các ngành đã và đang được xây dựng có liên quan đến việc sử dụng đất 
để so sánh biến động đất đai;  đồng thời tiếp tục đưa vào kế hoạch những công 
trình, dự án chưa thực hiện nhưng phù hợp với KT-XH của huyện.
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- Phương pháp bản đồ: Sử dụng phần mền bản đồ MicroStation để xây 
dựng bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

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

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;

- Luật số 35/2018/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

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

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

-  Nghị định số  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 năm 2017;

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

- Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp 
nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021;

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021;

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

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ 
Tài  nguyên  và  Môi  trường  quy  định  chi  tiết  một  số  điều  của  Nghị  định 
43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Chính phủ;
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- Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng 
cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao;

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và 
lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

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

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 
tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau;

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

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau;

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục 
đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Danh mục dự án bị 
hủy bỏ;

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

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

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

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

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư 
công năm 2021;

- Nghị quyết  số 08/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh,  hủy bỏ công trình,  dự án  
trong Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục  
đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

-  Nghị quyết  số 48/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 – 2025 tỉnh Cà Mau;

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

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

- Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh 
Cà Mau về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
huyện Cái Nước;

- Quyết định số  753/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của UBND 
tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cái Nước;

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

- Quy hoạch đất Quốc phòng, An ninh trên địa bàn tỉnh có liên quan đến 
địa bàn huyện Cái Nước;

- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cái Nước;

- Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Cái Nước;
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- Tài liệu và số liệu thống kê đất đai năm 2020 huyện Cái Nước;  

- Các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau và 
huyện Cái Nước;

- Các chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Cà Mau và 
huyện Cái Nước.

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

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường

1.1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên

1.1.1.1. Vị trí địa lý

Huyện Cái Nước nằm trên quốc lộ 1A, cách thành phố Cà Mau 34 km về 
hướng Tây Nam, với tọa độ địa lý từ 8051’11” đến 9009’47” vĩ độ Bắc và từ 
104057’23” đến 105009’20” kinh độ Đông, có vị trí địa lý:

- Phía Đông giáp huyện Đầm Dơi.

- Phía Tây giáp huyện Phú Tân và huyện Trần Văn Thời.

- Phía Nam giáp huyện Phú Tân và huyện Năm Căn.

- Phía Bắc tiếp giáp với thành phố Cà Mau và huyện Trần Văn Thời.

Huyện Cái Nước có tổng diện  tích tự nhiên 41.707,66 ha,  chiếm 7,99% 
tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Cà Mau (diện tích tự nhiên huyện Cái Nước chỉ 
lớn hơn thành phố Cà Mau); dân số năm 2020 toàn huyện là 136.599 người, mật 
độ dân số 328 người/km².  Toàn huyện  có  11 đơn vị  hành chính trực thuộc, 
gồm thị trấn Cái Nước và 10 xã: Lương Thế Trân, Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng 
Mỹ, Tân Hưng, Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông, Đông Thới, Đông Hưng và Trần Thới.

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo

Cái Nước nằm trong vùng Bán đảo Cà Mau nên địa hình khá bằng phẳng, 
phần lớn hơi thấp, trũng. Độ dốc bề mặt nhỏ, hướng dốc không rõ ràng, độ cao 
trung bình 0,5-0,7 m so với mặt nước biển, trừ những liếp vườn trồng dừa, trồng 
cây ăn trái có độ cao từ 1,2-1,5 m. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ thống sông,  
kênh, rạch. Địa hình thấp gây khó khăn và tốn kém trong đầu tư cơ sở hạ tầng, 
đồng thời về lâu dài sẽ chịu tác động khá lớn về biến đổi khí hậu toàn cầu.

1.1.1.3. Khí hậu

Huyện Cái Nước mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng 
Nam Bộ có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều 

https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1i_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n)


8

quanh năm, lượng mưa lớn phân hoá theo mùa. Nhiệt độ trung bình hàng năm 
vào khoảng 26,90C. Nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm là tháng 4 khoảng 
27,60C, nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng giêng khoảng 250C.

Thời gian nắng trung bình là 2.200 giờ/năm, bằng 52% giờ chiếu sáng 
thiên văn. Từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau,  số giờ nắng trung bình là 7,6 
giờ/ngày; từ tháng 5 đến tháng 11, trung bình là 5,1 giờ/ngày. Lượng nhiệt bức 
xạ trực tiếp cao với tổng nhiệt khoảng 9.500 đến 10.0000C. 

Trung bình ở huyện Cái Nước có 165 ngày mưa/năm,  với 2.360 mm. 
Lượng mưa phân bố không đều trong năm, chủ yếu vào mùa mưa (chiếm trên 
90%). Tháng có lượng mưa cao nhất trong năm thường từ tháng 8 đến tháng 10. 
Mùa mưa kéo dài trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 11, mưa rất tập trung, 
lượng mưa trong mùa mưa chiếm trên 90% tổng lượng mưa cả năm, chỉ riêng 
trong bốn tháng mùa mưa lớn nhất lượng mưa đã chiếm đến 62 - 63%. Lượng 
mưa lớn và tập trung đã xảy ra quá trình ngập úng cục bộ.

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

Chế độ gió thịnh hành theo mùa: mùa khô hướng gió thịnh hành theo 
hướng Đông Bắc và Đông, với vận tốc trung bình khoảng 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 lên đến cấp 7, 8. 

Đặc điểm thời tiết phân chia theo mùa có tác động nhiều đến đời sống và 
sản xuất: mùa khô thuận tiện cho nuôi tôm nước lợ, xây dựng giao thông và các 
công trình dân dụng, các hoạt động thể thao, văn hóa thông tin thuận lợi; mùa 
mưa, lượng mưa cao, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là trồng một 
vụ lúa luân canh trên đất nuôi tôm). Sau khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất ngư 
nông nghiệp, chế độ mưa càng trở thành yếu tố chi phối đối với sản xuất nông 
nghiệp. Trong mùa mưa vẫn có những đợt hạn, đây là yếu tố tác động mạnh nhất 
đối với diện tích lúa trên đất nuôi tôm, nhất là trong điều kiện chưa khép kín 
được thủy lợi giữ ngọt trong thời vụ trồng lúa, không có nước ngọt tưới bổ sung.

1.1.1.4. Thủy văn

Huyện Cái nước không tiếp giáp với bờ biển nhưng chịu tác động lớn của 
cả chế độ thủy triều biển Đông và Vịnh Thái Lan, trong đó: triều biển Đông 
truyền vào qua sông Gành Hào, sông Bảy Háp, kênh Tắc Năm Căn… triều vịnh 
Thái Lan truyền vào theo cửa sông Bảy Háp, cửa Mỹ Bình. Biên độ triều các 
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sông chịu ảnh hưởng triều của vịnh Thái Lan lớn hơn biên độ triều biển Đông, vì 
vậy biên độ triều trên các sông có xu hướng giảm dần từ Tây sang Đông. Do 
chịu tác động của cả hai chế độ triều biển nên chế độ dòng chảy của các sông, 
kênh rạch ở huyện Cái Nước khá phức tạp, hình thành nhiều khu vực giao hội 
nước ở các sông lớn và khu vực nội đồng, ảnh hưởng đến khả năng cấp thoát 
nước ở một số vùng, các khu vực này thường là nơi tồn đọng rác thải sinh hoạt 
có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa, mùa khô nước các sông có độ mặn 
cao hơn so với mùa mưa, trong đó: mùa khô độ mặn nước sông từ 22‰ đến 
32‰ thời gian mặn kéo dài từ 6-8 tháng/năm; mùa mưa độ mặn nước sông 
giảm, nhưng do không có hệ thống cống ngăn mặn giữ ngọt nên ngay trong mùa 
mưa, sau những ngày không có mưa thì nước sông, kênh rạch đều có độ mặn cao 
(trên dưới 10‰). Như vậy: chế độ mưa, thủy văn (độ mặn nước sông) là yếu tố chi 
phối nhiều đến quá trình thực hiện chuyển đổi sản xuất ở huyện Cái Nước.

1.1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên

1.1.2.1. Tài nguyên đất

Theo kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Cà 
Mau tại quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cà Mau, trên địa bàn huyện Cái Nước có 2 loại đất, cụ thể như sau:

Bảng 01: Phân loại đất

STT Loại đất Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

1 Đất mặn nhiều (Mn) 29.299 70,25 

2 Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều (Sp1Mn và Sp2Mn) 3.037 7,28 

3 Các đất mặn và/hoặc phèn mặn lập líp (Mv và SMv) 5.708 13,69 

4 Đất nhân tác (Nt) 1.519 3,64 

5 Đất sông, rạch 2.145 5,14 

Tổng cộng 41.708 100,0 

-  Đất mặn nhiều (Mn): Đất mặn nhiều có diện tích 29.299 ha, chiếm 
70,25 %, phân bố chủ yếu ở các xã Thạnh Phú, Lương Quế Trân, Phú Hưng, 
Tân Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, Tân Hưng Đông, Đông Hưng, Đông Thới, 
Trần Thới, thị trấn Cái Nước. Dinh dưỡng tổng số ở mức độ trung bình,  độ 
phì trung bình.

- Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều (Sp1Mn và Sp2Mn): Đất phèn tiềm tàng 
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mặn nhiều có diện tích 3.037 ha, chiếm 7,28 %, phân bố chủ yếu ở các xã Đông 
Hưng, Hưng Mỹ, Đông Thới, Trần Thới, Phú Hưng. thị trấn Cái Nước. Dinh 
dưỡng tổng số ở mức độ trung bình, độ phì trung bình, 

- Đất mặn và/hoặc phèn mặn lập líp (Mv và SMv): đất mặn và/hoặc phèn 
mặn lập líp có diện tích 5.708 ha, chiếm 13,69 %%, phân bố chủ yếu ở các xã 
Hưng Mỹ và thị trấn Cái Nước, dinh dưỡng tổng số ở mức độ cao, độ phì cao.

- Đất nhân tác (Nt): Đất nhân tác có diện tích 2.145 1.519 ha, chiếm 3,64 
%, phân bố hầu hết trên địa bàn các xã – thị trấn. Dinh dưỡng tổng số ở mức độ 
thấp, độ phì thấp.

- Đất sông, rạch: Đất sông, rạch có diện tích 2.145 ha, chiếm 5,14 %.

1.1.2.2. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: có hai nguồn nước chủ yếu có mối quan hệ chặt chẽ, 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình khai thác sử dụng đất: 

+ Nước mưa: là huyện có lượng nước mưa hàng năm lớn, chủ yếu phục 
vụ cho sản xuất nông lâm ngư nghiệp và đời sống dân sinh. Tuy nhiên do phân 
bố mưa theo mùa và không đều gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa 
mưa và thiếu nước trong mùa khô. Cần phải khắc phục hai yếu tố hạn chế ngược 
chiều này bằng khơi thông kênh rạch để tiêu thuỷ và rửa phèn vào mùa mưa, đắp 
đập và bờ bao để giữ nước ngọt trong mùa khô một cách phù hợp để bảo vệ 
nguồn nước ngọt một cách hiệu quả nhất.

+ Nước sông rạch: do có nhiều cửa sông tiếp giáp với biển nên nước sông 
rạch đều bị nhiễm mặn vào mùa khô, trong mùa mưa độ mặn của nước sông 
giảm nhanh, nhưng do chưa có các hệ thống thuỷ lợi ngăn mặn phù hợp nên 
những ngày không có mưa độ mặn nước sông lại tăng cao rất nhanh. Khi chuyển 
đổi sang nuôi tôm và nuôi tôm kết hợp trồng lúa, nguồn nước mặn là tài nguyên 
cho nuôi tôm, nhưng mâu thuẫn với yêu cầu luân canh 1 vụ lúa. Vì vậy cần có 
các biện pháp ngăn mặn, rửa mặn hợp lý để có thể kết hợp hài hoà giữa nuôi tôm 
và luân canh 1 vụ lúa.

- Nước dưới đất  trên địa bàn Cà Mau có 07 tầng chứa nước dưới đất; 
trong đó từ tầng II đến tầng VI thuộc nhóm nước mềm không bị nhiễm mặn. 
Tầng nước dưới đất phổ biến trên địa bàn huyện Cái Nước nằm ở độ sâu từ 72 -  
154 m, có trữ lượng lớn và chất lượng khá tốt, không bị nhiễm mặn, có hàm 
lượng kim loại nặng thấp. Đây là nguồn tài nguyên quý giá cung cấp nước sạch 
phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp chế biến. Do đó, trong quá trình khai thác 
sử dụng, nguồn tài nguyên này cần phải được quản lý chặt chẽ, tránh các hoạt 
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động gây ô nhiễm và sử dụng lãng phí nguồn nước.

1.1.2.3. Tài nguyên nhân văn

Lịch sử hình thành vùng đất và con người huyện Cái Nước gắn liền với 
quá trình hình thành và phát triển tỉnh Cà Mau nói riêng và vùng ĐBSCL nói 
chung. Những năm tháng khai hoang mở đất, chống chọi với thiên nhiên, đánh 
đuổi giặc ngoại xâm đã tạo cho vùng đất nơi đây những con người anh dũng, 
kiên cường, bất khuất trong chiến đấu; cần cù, năng động và sáng tạo trong lao 
động sản xuất. 

Nền văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa vùng ĐBSCL là nền “Văn minh 
sông nước”; 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 ba dân tộc. Tuy mỗi dân 
tộc có phong tục tập quán riêng nhưng bao đời nay vẫn chung sống hòa thuận, 
đoàn kết, hội nhập vào cộng đồng chung, cùng nhau xây dựng nên một bản sắc 
văn hóa độc đáo.

1.1.3. Phân tích hiện trạng môi trường

Môi trường sinh thái của huyện cơ bản mang tính tự nhiên, nét đặc trưng 
của điều kiện tự nhiên chi phối mạnh mẽ tới vấn đề môi trường sinh thái của 
huyện là: 

- Đất phèn và đất mặn chiếm ưu thế, hiện tượng xâm mặn ở trên địa bàn 
huyện với mức độ khác nhau đối với từng tiểu vùng. Xa nguồn nước ngọt, nước 
mưa là nguồn nước ngọt chính. Do những đặc trưng trên đã tạo ra các hệ sinh 
thái khá nhạy cảm với những tác động về môi trường. Trong những thập kỷ gần 
đây, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đã tăng nhanh nhưng các mô hình đa canh, 
xen canh, luân canh phát triển bền vững chưa được khẳng định. Vì thế bên cạnh 
những thành tựu kinh tế đạt được, việc sử dụng các nguồn tài nguyên tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ gây tổn hại không nhỏ về môi trường. 

- Sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hoá cũng có tác động tới môi trường:

+ Nước trên các kênh, rạch đang tiếp tục bị ô nhiễm do nước thải, rác thải 
sinh hoạt, sản xuất từ các ao nuôi tôm, chuồng trại chăn nuôi đổ xuống.

+ Trong quá trình sản xuất các chất thải từ nuôi trồng thủy sản, lượng vôi 
bột làm vệ sinh vuông tôm lớn nên môi trường đất, nước, không khí ít nhiều bị ô 
nhiễm ở những mức độ khác nhau.

- Phát triển sản xuất công nghiệp đã ảnh hưởng đến môi trường xung 
quanh, nhất là ảnh hưởng tiếng ồn, khối bụi, nước thải,…
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Từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian tới cùng với quá trình khai thác 
nguồn lợi một cách tối đa để phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống thì 
việc tái tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường phát triển bền vững là vô cùng cần thiết.

1.2. Tình hình thực hiện KT-XH năm 2021 

 (Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện  
về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022)

1.2.1. Lĩnh vực kinh tế

1.2.1.1. Nông nghiệp - Thủy san và phát triển nông thôn 

* Nuôi trồng thủy sản

- Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch được 48.281 tấn, đạt 102,7% kế 
hoạch,  tăng 1,1% so với cùng kỳ.  Trong đó: sản lượng tôm 28.268 tấn,  đạt 
97,5% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ, thủy sản khác 20.013 tấn, tăng 1,6% 
so với cùng kỳ. 

-  Diện  tích  ao  nuôi  tôm thâm canh,  siêu  thâm canh  1.713,76  ha,  đạt 
114,3% kế hoạch (trong đó, diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 511,9 ha, đạt 
102,4% kế hoạch, tăng 13,5 ha so với cùng kỳ) (Diện tích thả giống 1.123 ha, 
diện tích thu hoạch 1.094,1 ha, sản lượng 15.179,67 tấn, tăng 3.835,08 tấn so với 
cùng kỳ, năng suất bình quân 13,9 tấn/ha (trong đó diện tích thả giống tôm siêu 
thâm canh 284,8 ha, thu hoạch 236,1 ha, sản lượng 8.297,48 tấn, so với cùng kỳ 
sản lượng tăng 2.367,89 tấn,  năng suất bình quân 35,14 tấn/ha)… Diện tích 
đang nuôi là 216,07 ha (trong đó, thâm canh là 175,84 ha; siêu thâm canh là 
40,23 ha). Diện tích ngưng nuôi chuyển nuôi đối tượng khác 605,41 ha (Nguyên 
nhân là do giá cả tôm nguyên liệu giảm thấp, ao đất qua nhiều năm nuôi mầm 
bệnh thấm sâu vào đất, chi phí cải tạo rất cao, tỷ lệ nuôi thành công thấp. Từ đó, 
qua nhiều vụ nuôi người dân hết vốn, không đủ khả năng nâng lên nuôi theo 
hình thức siêu thâm canh, chuyển sang nuôi đối tượng khác để cải tạo lại đất, 
chờ giá cả tăng, có vốn để thả lại hoặc nâng lên nuôi siêu thâm canh, dịch bệnh 
COVID-19 …)).

- Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 26.000 ha, đạt 106,1% kế hoạch, 
tăng 2.000 ha so với cùng kỳ (trong đó có 11.500 ha nuôi tôm quảng canh cải 
tiến hai giai đoạn, đạt 104,5% so với kế hoạch, tăng 700 ha so với cùng kỳ) 
(Diện tích đang thả giống 25.300 ha, diện tích đang thu hoạch (thu tỉa) 23.400ha, 
sản lượng 12.436 tấn, tăng 1.693,01 tấn so với cùng kỳ, năng suất bình quân 478 
kg/ha/năm).
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- Tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến bị 
thiệt hại 485,5 ha, giảm 265,2 ha so với cùng kỳ, mức độ thiệt hại từ 30 - 50%. 
Diện tích tôm thâm canh, siêu thâm canh thiệt hại 56,13 ha, tăng 10,42 ha so với 
cùng kỳ.

- Nuôi cá nước ngọt,  lợ: Diện tích nuôi các loài  cá nước ngọt -  lợ là 
190,2ha, có 2.670 hộ nuôi. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên giá cả sụt 
giảm mạnh, đã tác động rất lớn đến diện tích thả nuôi, hiện tại chỉ còn 41,369ha, 
diện tích thu hoạch (thu tỉa) 32 ha, sản lượng thu hoạch 163,2 tấn.

* Sản xuất nông nghiệp

- Diện tích xuống giống rau màu 710 ha (trong đó, rau 375,7 ha, màu 
334,3 ha), so với cùng kỳ giảm 20 ha. Thu hoạch rau màu được 620 ha (trong 
đó, rau 335,6 ha, màu 284,4 ha), diện tích đang trồng 85,8 ha. 

- Sản xuất vụ lúa - tôm: Kết thúc vụ lúa tôm năm 2021 diện tích xuống 
giống được 436,95 ha lúa, 400 hộ, tăng 60,4 ha so với cùng kỳ (Trong đó, xã 
Thạnh Phú 211,2 ha, Phú Hưng 214,75 ha; Hòa Mỹ 11 ha). Do lúc sạ gặp nắng 
cục bộ tại một số vùng đất gò, cao, đầu vụ lượng mưa ít, khâu rữa mặn chưa thật 
sự tốt nên có 56,9 ha lúa bị thiệt hại, bị đỏ lá, chậm phát triển (trong đó: giống 
ST25 3,4 ha, OM5451 53,5 ha).

- Tổng đàn heo trong huyên 19.950 con, tăng 5.950 con so với cùng kỳ 
(Trong đó, xuất chuồng 15.500 con, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 7.500 con so với 
cùng kỳ); đàn gia cầm 290.000 con, tăng 50.000 con so với cùng kỳ (Trong đó, 
xuất chuồng 250.420 con, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 18.420 con so với cùng kỳ). 

- Kiểm soát giết mổ được 21.320 con, tăng 3.659 con so cùng kỳ.

1.2.1.2. Xây dựng nông thôn mới, thị trấn Cái Nước văn minh đô thị

- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển 
khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Việc thực hiện Đề án được vận dụng 
sáng tạo, nghiêm túc, lồng ghép các chương trình, dự án với đầu tư cơ sở vật 
chất và nhu cầu phục vụ đời sống người dân. 

- Đến nay, xã Đông Thới thực hiện đạt 16/19 tiêu chí, phấn đấu xã Đông 
Thới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021; xã Phú Hưng thực hiện đạt 10/13 tiêu 
chí xã nông thôn mới nâng cao; đến nay bình quân mỗi xã đạt 16,8 tiêu chí (Hòa 
Mỹ (18);  Hưng Mỹ (17);  Phú Hưng (17);  Thạnh Phú (19);  Trần Thới  (19); 
Lương Thế Trân (13), Tân Hưng Đông (15); Tân Hưng (16); Đông Hưng (15); 
Đông Thới (16)) và thị trấn Cái Nước đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 26/43 tiêu chí.
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1.2.1.3. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ 

-  Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện trong 
năm 2021 gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19; mặc dù số 
lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng so với cuối năm 2020 (Năm 2021 đã 
giải thể 06 doanh nghiệp, ngưng nghỉ 09 doanh nghiệp; đang hoạt động 118 
doanh nghiệp; thành lập mới 13 doanh nghiệp, tăng 07 doanh nghiệp so với cuối 
năm 2020); nhưng quy mô thu hẹp, từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến giá trị sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và việc làm trên địa bàn huyện.

- Hệ thống lưới điện nông thôn được ưu tiên đầu tư gắn với tiêu chí xây 
dựng nông thôn mới về điện nông thôn. Trong năm 2021, đã lắp đặt được 554 
điện kế mới, nâng tổng số hộ sử dụng điện trong toàn huyện là 34.744 hộ, chiếm 
99,97% tổng số hộ trong huyện (Trong đó: số hộ có điện kế chính 32.031/34.753 
hộ, chiếm 92,17%; số hộ chia hơi 2.713 hộ, chiếm 7,81%; số hộ không sử dụng 
điện là 09 hộ, chiếm 0,026%). 

-  Mạng lưới bán lẻ được phân bố rộng khắp, đáp ứng yêu cầu cung cấp 
hàng hóa đến người tiêu dùng; công tác quản lý thị trường được tăng cường góp 
phần bình ổn giá, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là thời gian 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1.2.2.1. Giáo dục và Đào tạo 

- Trong năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngành giáo dục đã chủ 
động thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và 
Đào tạo; học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5 tham gia học trực tuyến 6373/7519, 
tỷ lệ 84,76%; học sinh trung học cơ sở 6433/6985 em, tỷ lệ 92%; phối hợp tốt 
công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. 

- Duy trì và giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Công tác 
chăm lo cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Công nhận 
mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận lại 02 trường đạt chuẩn quốc gia 
sau 5 năm,  nâng tổng số trường đạt  chuẩn quốc gia công nhận lại  là  18/22 
trường, tỷ lệ 81,81 %. Tổ chức xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021, 
kết quả có 44 vị trí trúng tuyển (Trong đó, Mầm non 27 vị trí (21 giáo viên; 04 
Y tế; 02 Kế toán); Tiểu học 08 vị trí (01 Công nghệ thông tin; 07 giáo viên);  
THCS 09 vị trí (04 giáo viên; 03 Y tế; 02 Công nghệ thông tin)). Tham mưu 
điều động và bổ nhiệm lại 36 cán bộ quản lý trường học; điều động, sắp xếp 
giáo viên từ trường thừa sang trường thiếu đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.
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-  Ngành giáo dục đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn trong việc 
trưng dụng các trường học làm khu cách ly tập trung nhằm bảo đảm yêu cầu 
trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cử lực lượng là cán bộ 
quản lý, giáo viên, nhân viên y tế của các điểm trường tham gia thực hiện công 
tác xét nghiệm toàn dân phòng, chống COVID-19. Phối hợp với địa phương và 
Ngành y tế tiêm vắc xin mui 1, mui 2 cho 5.226 hoc sinh, đat tỷ lê 92,38%.

1.2.2.2. Văn hóa, Thông tin, Truyền thông và Thể thao

-  Hoạt động văn hóa - thông tin, truyền thanh được tổ chức tốt và hoạt 
động tích cực, bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện; 
thực hiện tốt các nội dung định hướng, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất 
về tư tưởng chính trị trong Đảng và Nhân dân (Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 
các ngày lễ lớn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19, Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và bàu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026...). Công tác xây 
dựng đời sống văn hoá cơ sở tiếp tục được quan tâm chỉ đạo (Đến nay toàn 
huyện có 7 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (Phú Hưng, Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, 
Thạnh Phú, Tân Hưng, Trần Thới và Đông Thới); 82 ấp khóm đạt chuẩn văn 
hóa, chiếm tỷ lệ 88,17%; gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 91%). 

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường; thực hiện công 
tác kiểm tra, giám sát,  xử phạt  vi phạm hành chính trong hoạt  động phòng, 
chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn 
huyện. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn hoạt động khai báo y tế,  cài đặt 
Bluezone, quét mã QR-code trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

1.2.2.3. Lĩnh vực Y tế

- Mạng lưới cơ sở y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và đội ngũ 
cán bộ y tế không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa 
bệnh cho người dân (có 100% xã, thị trấn có trạm y tế và có 100% số trạm y tế 
xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ. Tỷ lệ giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 35 giường; 
cán bộ y tế tăng, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, có 9 bác sĩ trên vạn dân). Công tác 
tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện thường xuyên, đầy đủ, kịp thời 
(Từ đầu năm đến nay tiêm chủng được 2.189 lượt,  đạt  117,18% kế hoạch; 
thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng cho các đối tượng: bà mẹ 
mang thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ và bà mẹ có con dưới 1 tuổi). 

- Tổ chức các cuộc kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được 205 lượt, số 
cơ sở vi phạm 23 cơ sở (Trong đó: nhắc nhỡ, cam kết tại chỗ 21 cơ sở, xử phạt 
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hành chính 02 cơ sở với số tiền 4.400.000 đồng). Hoạt động y, dược tư nhân 167 
cơ sở, trong đó hành nghề dược 114 cơ sở.

-  Công tác vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện được 
quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ 
người dân tham gia bảo hiểm chưa cao; Đến nay, toàn huyện có 116.044 người 
tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 84,95% dân số của huyện (Thị trấn Cái Nước 
89,42%;  Lương  Thế  Trân  80,34%;  Đông  Thới  89,84%;  Tân  Hưng  Đông 
80,25%; Đông Hưng 89,10%; Hòa Mỹ 82,37%; Hưng Mỹ 83,49%; Phú Hưng 
84,90%;  Tân  Hưng  88,26%;  Thạnh  Phú  80,97%;  Trần  Thới  89,39%),  đạt 
91,34% kế hoạch, giảm 4.213 người so với cùng kỳ.

1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, KT-XH liên quan đến sử 
dụng đất 

1.3.1. Tiềm năng và lợi thế

- Lợi thế về vị trí nổi bật của huyện Cái Nước là không chỉ nằm ở vị trí 
trung gian tiếp giáp với thành phố Cà Mau và các huyện Năm Căn, Phú Tân, 
Đầm Dơi và Trần Văn Thời, mà còn là địa bàn nằm ở trung tâm của hai tuyến 
đường chính của Quốc lộ 1A và trục đường Đông – Tây. 

- Địa bàn của huyện Cái Nước cũng là nơi kết nối giữa thành phố Cà Mau 
và các tỉnh thành trong cả nước với Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, hàng 
năm thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong khi đó, tuyến 
quốc lộ có chiều dài gần 40 km, đi qua địa bàn của 8 xã, thị trấn; đây là điều 
kiện thuận lợi để huyện khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển thương mại và 
dịch vụ.

- UBND huyện coi trọng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quan 
tâm sâu sát các dự án phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa 
phương; chỉ đạo kịp thời, giải quyết có hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ 
trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông 
nghiệp - nông thôn;

- Nền kinh tế của huyện đã và đang chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng 
trưởng khá. Huyện có nguồn lao động dồi dào, là nguồn lực lớn để khai thác 
tiềm năng và phát triển KT-XH trong giai đoạn tới;

- Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp 
và ngày càng hoàn thiện;

- Giải quyết tốt mối quan hệ nhà nước và nhân dân, phát huy dân chủ trực 
tiếp, tập trung nguồn lực, động viên các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển 
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và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. An sinh xã hội, giảm 
nghèo, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng chăm sóc 
sức khỏe nhân dân được nâng lên. Giáo dục - đào tạo tiếp tục được đầu tư và 
phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, chất lượng dạy và học được nâng lên.

1.3.2. Khó khăn và thách thức

- Nguồn tài  nguyên tự nhiên của huyện hạn chế hơn các huyện khác. 
Nguồn tài nguyên tự nhiên của huyện chủ yếu chỉ có đất đai bị nhiễm phèn mặn, 
là hạn chế cho sản xuất nông nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nếu tác động vào 
tầng phèn.

- Môi trường bị ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm đang có xu thế gia tăng, 
trong khi khả năng kiểm soát rất hạn chế, việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản cũng 
như môi trường sinh thái chưa được coi trọng thỏa đáng. Hệ thống dịch vụ thủy 
sản, đặc biệt là khâu sản xuất, cung ứng giống và thức ăn cho tôm cũng như việc 
phát hiện và xử lý khi tôm bị nhiễm bệnh còn thiếu.

- Cùng với ĐBSCL trong thời gian tới Cái Nước sẽ chịu tác động khá lớn 
đến quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang diễn ra ngày một khốc liệt hơn.

- Với hệ thống sông rạch dày, nền đất thấp sẽ gây khó khăn và tốn kém 
trong đầu tư các công trình hạ tầng.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình tiêu thụ trong nước 
và xuất khẩu sụt giảm, làm cho giá các mặt hàng thủy sản giảm mạnh, đặc biệt 
là giá tôm nguyên liệu. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh gặp nhiều khó khăn và thực hiện hiện các chính sách miễn, giảm, gia 
hạn nộp thuế, từ đó công tác thu ngân sách, không đạt kế hoạch đề ra.

- Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất còn những 
mặt hạn chế. Tình trạng lấn, chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra 
ở nhiều nơi.

- Công tác chuẩn bị đầu tư một số công trình, dự án năm 2021 còn chậm 
so với kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn gặp 
nhiều khó khăn do chưa được sự đồng thuận cao của người dân. Nguồn vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản còn hạn chế. Triển khai một số công trình, dự án thiếu vốn 
và chưa tập trung cao. Nhiều tuyến đường, nhất là đường giao thông nông thôn 
bị sạt lở, xuống cấp chậm được sửa chữa.  

- Công tác quản lý đất đai, xây dựng một số nơi chưa chặt chẽ; tình trạng 
ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả, nhất là các nhà 
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máy, cơ sở chế biến thủy sản, các vùng nuôi tôm siêu thâm canh, khu dân cư ven 
sông; việc thu gom và xử lý chất thải còn gặp nhiều khó khăn.

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

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

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2021

Bảng 02: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1) (2) (3) (4) (5)
 Tổng diện tích tự nhiên  41.707,66 100,00 
1 Đất nông nghiệp NNP 37.920,06 90,92 

1.1 Đất trồng lúa LUA

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.679,80 13,62 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

 Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 32.240,26 77,30 

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.787,12 9,08 
 Trong đó:  

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,59 0,04 

2.2 Đất an ninh CAN 4,19 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 102,37 0,25 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,01 0,05 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 19,55 0,05 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 723,07 1,73 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1) (2) (3) (4) (5)
 Trong đó:  
2.9.1 Đất giao thông DGT 613,73 1,47 
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 12,12 0,03 
2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,98 0,01 
2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,44 0,02 
2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 46,34 0,11 
2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5,85 0,01 
2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 0,71 0,002 
2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 5,39 0,01 
2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,79 0,004 
2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,53 0,01 
2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,10 0,02 

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,  
nhà hỏa táng NTD 6,41 0,02 

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH
2.9.16 Đất chợ DCH 2,67 0,01 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,19 0,02 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,19 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 680,97 1,63 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 66,96 0,16 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,50 0,03 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 6,37 0,02 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2,56 0,01 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.122,61 5,09 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,48 
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(Kết quả thực hiện dựa trên cơ sở số liệu thống kê đất đai năm 2020 do  
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cái Nước cung cấp và số liệu chuyển  
mục đích, giao đất, cho thuê đất ước tính đến hết ngày 31/12/2021)

Năm 2021, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là  41.707,66  ha, chiếm 
7,99% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, trong đó:

2.1.1.1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 37.920,06 ha, chiếm 90,92 % tổng diện 
tích tự nhiên, trong đó: Thị trấn Cái Nước 2.242,82 ha; Trần Thới 3.832,49 ha; 
Đông Thới 2.576,57 ha; Đông Hưng 3.135,30 ha; Tân Hưng Đông 4.859,81 ha; 
Hòa Mỹ 3.176,78 ha; Hưng Mỹ 3.303,07 ha; Phú Hưng 3.967,68 ha; Tân Hưng 
5.137,59 ha; Thạnh Phú 2.960,03 ha; Lương Thế Trân 2.727,91 ha.

a. Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm là 5.679,80ha, 
chiếm 13,62 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 411,85 ha; Trần Thới 443,12 ha; Đông 
Thới 246,10 ha; Đông Hưng 521,28 ha; Tân Hưng Đông 615,76 ha; Hòa Mỹ 
569,98 ha; Hưng Mỹ 585,01 ha; Phú Hưng 649,23 ha; Tân Hưng 629,05 ha; 
Thạnh Phú 579,44 ha; Lương Thế Trân 428,98 ha.

b. Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 32.240,26 
ha, chiếm 77,30 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị 
hành  chính  cấp  xã  như  sau:  Thị  trấn  Cái  Nước  1.830,97  ha;  Trần  Thới 
3.389,38ha; Đông Thới 2.330,47 ha; Đông Hưng 2.614,02 ha; Tân Hưng Đông 
4.244,05  ha;  Hòa  Mỹ  2.606,80  ha;  Hưng  Mỹ  2.718,05  ha;  Phú  Hưng 
3.318,46ha; Tân Hưng 4.508,54 ha; Thạnh Phú 2.380,59 ha; Lương Thế Trân 
2.298,93 ha.

2.1.1.2. Đất phi nông nghiệp

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là  3.787,12  ha, chiếm tỷ lệ  9,08  % 
tổng diện tích tự nhiên,  trong đó: Thị  trấn Cái  Nước  305,10  ha;  Trần Thới 
382,26  ha;  Đông  Thới  271,12  ha;  Đông  Hưng  293,13  ha;  Tân  Hưng Đông 
393,88 ha; Hòa Mỹ 215,29 ha; Hưng Mỹ 301,52 ha; Phú Hưng 380,22 ha; Tân 
Hưng 477,93 ha; Thạnh Phú 387,04 ha; Lương Thế Trân 379,61 ha.

a. Đất  quốc phòng:  Diện tích đất quốc phòng  17,59  ha, chiếm  0,04  % 
tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 
như sau: Thị trấn Cái Nước 1,38 ha; Hưng Mỹ 0,22 ha; Thạnh Phú 15,99 ha.

b. Đất an ninh: Diện tích đất an ninh là 4,19 ha, chiếm 0,01 % tổng diện 
tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 
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Thị trấn Cái Nước  2,45  ha; Tân Hưng Đông 1,62  ha; Phú Hưng 0,03  ha; Tân 
Hưng 0,09 ha.

c. Đất khu công nghiệp: Diện tích đất khu công nghiệp là  102,37  ha, 
chiếm 0,25 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã như sau: Lương Thế Trân 102,37 ha.

d.  Đất  thương  mại,  dịch  vụ:  Diện  tích  đất  thương  mại,  dịch  vụ  là 
22,01ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn 
vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 1,71 ha; Trần Thới 11,41 ha; 
Đông Hưng  0,09  ha; Tân Hưng Đông  1,18  ha; Hưng Mỹ  0,76  ha; Phú Hưng 
0,47 ha; Tân Hưng 0,01 ha; Thạnh Phú 5,88 ha; Lương Thế Trân 0,50 ha.

đ. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp là 19,55 ha, chiếm 0,05 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân 
bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,06 ha; Trần 
Thới 4,01 ha; Đông Thới 0,09 ha; Đông Hưng 0,07 ha; Tân Hưng Đông 0,08 ha; 
Hưng Mỹ  1,57  ha; Phú Hưng  0,90  ha;  Thạnh Phú 0,65  ha; Lương Thế Trân 
12,13 ha.

e. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 
Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 
723,07 ha, chiếm 1,73 % tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:

- Đất giao thông: Diện tích đất giao thông là 613,73 ha, chiếm 1,47 % 
tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 
như sau: Thị trấn Cái Nước 53,36 ha; Trần Thới 51,90 ha; Đông Thới 32,98 ha; 
Đông Hưng 28,24 ha; Tân Hưng Đông 54,57 ha; Hòa Mỹ 52,91 ha; Hưng Mỹ 
78,71 ha; Phú Hưng 83,05 ha; Tân Hưng 67,61 ha; Thạnh Phú 73,08 ha; Lương 
Thế Trân 37,34 ha.

- Đất thủy lợi:  Diện tích đất thủy lợi là  12,12 ha, chiếm 0,03 % tổng 
diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như 
sau: Thị trấn Cái Nước 0,56 ha; Trần Thới 0,39 ha; Hòa Mỹ 0,25 ha; Hưng Mỹ 
0,22 ha; Phú Hưng 0,69 ha; Tân Hưng 4,02 ha; Thạnh Phú 0,85 ha; Lương Thế 
Trân 5,15 ha.

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 
3,98 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn 
vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước  0,69 ha; Hưng Mỹ 0,50 ha; 
Phú Hưng 0,51 ha; Tân Hưng 1,89 ha; Thạnh Phú 0,39 ha.

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 8,44 ha, 
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chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 6,21 ha; Trần Thới 0,49 ha; Đông Thới 
0,34 ha; Đông Hưng 0,10 ha; Tân Hưng Đông 0,22 ha; Hòa Mỹ 0,18 ha; Hưng 
Mỹ 0,16 ha; Phú Hưng 0,15 ha; Tân Hưng 0,21 ha; Thạnh Phú 0,20 ha; Lương 
Thế Trân 0,17 ha.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo là  46,34  ha, chiếm  0,11  % tổng diện tích tự nhiên. Năm 
2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 
6,14 ha; Trần Thới 3,22 ha; Đông Thới 2,85 ha; Đông Hưng 2,89 ha; Tân Hưng 
Đông  5,33  ha; Hòa Mỹ  2,29  ha; Hưng Mỹ  5,49  ha; Phú Hưng  4,86  ha; Tân 
Hưng 6,10 ha; Thạnh Phú 5,82 ha; Lương Thế Trân 1,36 ha.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích đất xây dựng cơ sở thể 
dục thể thao là 5,85 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân 
bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 5,85 ha.

- Đất công trình năng lượng:  Diện tích đất  công trình năng lượng là 
0,71ha, chiếm 0,002 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn 
vị hành chính cấp xã như sau: Tân Hưng Đông 0,71 ha.

- Đất công trình bưu chính viễn thông:  Diện tích đất công trình bưu 
chính viễn thông là  5,39 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 
phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,54 ha; 
Trần Thới 0,06 ha; Đông Thới 0,06  ha; Đông Hưng 0,01  ha; Hưng Mỹ 0,06 ha; 
Phú Hưng 0,13 ha; Tân Hưng 0,06 ha; Thạnh Phú 4,33 ha; Lương Thế Trân 0,14 
ha.

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích đất di tích lịch sử - văn hóa là 
1,79  ha, chiếm 0,004  % tổng diện tích tự nhiên.  Năm 2021 phân bố đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,83 ha; Trần Thới 0,26ha; 
Hưng Mỹ 0,16 ha; Thạnh Phú 0,54 ha.

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 
5,53 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn 
vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước  4,28 ha; Hưng Mỹ 0,84 ha; 
Tân Hưng 0,41 ha.

- Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 10,10 ha, chiếm 0,02 
% tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 
như sau: Thị trấn Cái Nước  0,23  ha; Trần Thới  0,33  ha; Đông Thới  0,13  ha; 
Đông Hưng  1,17  ha; Tân Hưng Đông  0,34  ha; Hưng Mỹ  1,77  ha; Phú Hưng 



23

2,06 ha; Tân Hưng 3,27 ha; Thạnh Phú 0,72 ha; Lương Thế Trân 0,09 ha.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đất 
nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 6,41 ha, chiếm 0,02 % tổng 
diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như 
sau: Thị trấn Cái Nước  2,55  ha; Trần Thới  0,10  ha; Đông Thới  1,85  ha; Tân 
Hưng Đông 0,25 ha; Hưng Mỹ 0,46 ha; Tân Hưng 0,47 ha; Thạnh Phú 0,71 ha; 
Lương Thế Trân 0,03 ha.

- Đất chợ: Diện tích đất chợ là  2,67 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự 
nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn 
Cái Nước  1,43  ha; Trần Thới  0,14  ha; Hưng Mỹ  0,69  ha; Phú Hưng  0,11  ha; 
Thạnh Phú 0,29 ha.

g. Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 8,19ha, 
chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành 
chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,60 ha; Trần Thới 1,15 ha; Đông Thới 
0,40 ha; Đông Hưng 0,71 ha; Tân Hưng Đông 1,17 ha; Hòa Mỹ 0,47 ha; Hưng 
Mỹ 0,56 ha; Phú Hưng 1,34 ha; Tân Hưng 0,90 ha; Thạnh Phú 0,31 ha; Lương 
Thế Trân 0,59 ha.

h. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đất khu vui chơi, giải 
trí công cộng là 0,19 ha. Năm 2020 phân bố đến Thị trấn Cái Nước 0,19 ha.

i. Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn là 680,97 ha, chiếm 
1,63 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã như sau: Trần Thới 66,61 ha; Đông Thới 45,20 ha; Đông Hưng 53,54 ha; 
Tân Hưng Đông  91,14  ha; Hòa Mỹ  47,78  ha; Hưng Mỹ  57,69  ha; Phú Hưng 
92,12 ha; Tân Hưng 84,57 ha; Thạnh Phú 93,33 ha; Lương Thế Trân 48,99 ha.

k. Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở tại đô thị là 66,96 ha, chiếm 0,16 % 
tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 
như sau: Thị trấn Cái Nước 66,96 ha.

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 
10,50  ha, chiếm 0,03  % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 4,60 ha; Trần Thới 0,35ha; 
Đông Thới  1,02  ha; Đông Hưng  0,59  ha; Tân Hưng Đông  0,53  ha; Hòa Mỹ 
0,68ha; Hưng Mỹ 0,65  ha; Phú Hưng 0,26  ha; Tân Hưng 0,67  ha;  Thạnh Phú 
0,77 ha; Lương Thế Trân 0,37 ha.

m. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đất xây dựng 
trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 6,37 ha, chiếm 0,02 % tổng diện tích tự nhiên. 
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Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái 
Nước 1,42 ha; Trần Thới 0,15 ha; Hòa Mỹ 0,01 ha; Lương Thế Trân 4,78 ha.

n. Đất tín ngưỡng:  Diện tích đất tín ngưỡng là  2,56  ha, chiếm 0,01  % 
tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 
như sau: Thị trấn Cái Nước  0,58  ha; Trần Thới  0,02  ha; Đông Thới  0,29  ha; 
Đông Hưng  0,03  ha; Tân Hưng Đông  0,28  ha; Hưng Mỹ  0,56  ha; Phú Hưng 
0,05 ha; Tân Hưng 0,35 ha; Thạnh Phú 0,10 ha; Lương Thế Trân 0,30 ha.

o. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối là 2.122,61 ha, chiếm 5,09 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2021 phân bố 
đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 142,47 ha; Trần 
Thới 241,68 ha; Đông Thới 185,91 ha; Đông Hưng 205,70 ha; Tân Hưng Đông 
236,48 ha; Hòa Mỹ 110,71 ha; Hưng Mỹ 150,44 ha; Phú Hưng 193,51 ha; Tân 
Hưng 307,33 ha; Thạnh Phú 183,08 ha; Lương Thế Trân 165,30 ha.

2.1.1.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng huyện Cái Nước là 0,48 ha. Năm 2021 phân 
bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Trần Thới 0,34 ha; Tân Hưng 
Đông 0,11 ha; Thạnh Phú 0,04 ha. Đất chưa sử dụng tại xã Trần Thới 0,34 ha  
được chuyển từ đất xây dựng trụ sở cơ quan do trụ sở UBND xã Trần Thới thay  
đổi sang vị trí mới và khu đất này vẫn do UBND xã Trần Thới đang quản lý; xã  
Tân Hưng Đông 0,11 ha được chuyển từ đất xây dựng công trình sự nghiệp do  
trường tiểu học Tân Hưng Đông 3 (điểm Ông Khâm) không còn sử dụng giao  
lại cho UBND xã quản lý theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 25/5/2020  
của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ  
sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

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

Vai trò của kế hoạch sử dụng đất rất quan trọng trong quá trình giao đất 
thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương và là 
công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất 
đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cái 
Nước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt (Quyết định số 753/QĐ-
UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021), kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 đã đạt được những kết quả khá cao, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên 
địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển KT-XH 
trong năm qua. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:
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Bảng 03: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Số 
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
kế hoạch 
sử dụng 
đất được 
duyệt (1)

(ha)

Kết quả thực hiện 

Diện tích(2)

(ha)

So sánh
Tăng 

(+), giảm 
(-) (ha)

Tỷ lệ 
(%)

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

 Tổng diện tích tự nhiên  41.707,66 41.707,66 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 37.536,90 37.920,06 383,16 101,02 

1.1 Đất trồng lúa LUA

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.550,80 5.679,80 129,00 102,32 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

 Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự  
nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 31.974,13 32.240,26 266,13 100,83 

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,97 -11,97 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.170,39 3.787,12 -383,27 90,81 

 Trong đó:  

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,70 17,59 -0,11 99,38 

2.2 Đất an ninh CAN 4,59 4,19 -0,40 91,29 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 326,00 102,37 -223,63 31,40 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,46 22,01 -9,45 69,97 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 20,75 19,55 -1,20 94,21 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

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

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 843,52 723,07 -120,45 85,72 

 Trong đó:  

2.9.1 Đất giao thông DGT 602,17 613,73 11,56 101,92 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 138,03 12,12 -125,91 8,78 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,57 3,98 -0,59 87,08 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,44 8,44 100,00 

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 49,67 46,34 -3,33 93,30 

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5,85 5,85 100,00 

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 2,71 0,71 -2,00 26,07 

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 5,39 5,39 100,00 

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
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Số 
TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
kế hoạch 
sử dụng 
đất được 
duyệt (1)

(ha)

Kết quả thực hiện 

Diện tích(2)

(ha)

So sánh
Tăng 

(+), giảm 
(-) (ha)

Tỷ lệ 
(%)

2.9.1
0 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,79 1,79 100,00 

2.9.1
1 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,53 5,53 100,00 

2.9.1
2 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,28 10,10 -0,18 98,26 

2.9.1
3

Đất  làm  nghĩa  trang,  nghĩa  địa,  nhà  
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 6,41 6,41 100,00 

2.9.1
4

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công  
nghệ DKH

2.9.1
5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.1
6 Đất chợ DCH 2,67 2,67 100,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,26 8,19 -0,07 99,19 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,19 0,19 100,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 688,29 680,97 -7,32 98,94 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 95,99 66,96 -29,03 69,76 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,62 10,50 -0,13 98,82 

2.16 Đất  xây  dựng  trụ  sở  của  tổ  chức  sự 
nghiệp DTS 6,32 6,37 0,04 100,71 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2,56 2,56 100,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.114,14 2.122,61 8,48 100,40 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,37 0,48 0,11 129,38 

Nguồn: (1) Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kế  
hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cái Nước.

(2)Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Cái Nước (Thống kê đất đai năm 2020 huyện Cái Nước).

2.1.2.1. Đất nông nghiệp

Chỉ tiêu đất nông nghiệp của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích 
là 37.536,90 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 37.920,06 ha, cao hơn 
383,16 ha, đạt 101,02 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt giảm 479,66 ha nhưng thực hiện 
giảm 96,51 ha, đạt 20,12 % so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện giảm 383,16 ha 
do trong bối cảnh tình hình kinh tế chung năm 2021 còn khó khăn, hạn chế, dịch 
bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng triển 
khai thực hiện các dự án, thu hút vốn đầu tư vào các công trình theo kế hoạch. 
Trong năm 2021 còn 58 công trình, dự án chưa thực hiện hoàn thành và chưa 
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chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch được phê 
duyệt năm 2021. Trong đó:

a. Đất trồng cây lâu năm 

Chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 5.550,80 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 5.679,80 ha, cao hơn 
129,00 ha, đạt 102,32 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt giảm 136,67 ha nhưng thực hiện 
giảm 7,68 ha, đạt 5,62 % so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện giảm 129,00 ha do 
một số công trình, dự án có sử dụng đất trồng cây lâu năm chưa thể thực hiện 
trong năm 2021 như: Khu công nghiệp Hòa Trung (trong đó bao gồm: Dự án 
đầu tư nhà máy xử lý chế biến phụ phẩm thủy hải sản (Công ty CP Việt Nam 
Green) diện tích 1,04 ha; Dự án Nhà máy sản xuất dịch tôm, bột tôm và các sản 
phẩm thủy sản (Công ty CP Việt Nam Food) diện tích 1,87 ha; Dự án sản xuất 
thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản từ 
phụ phẩm thủy sản (Cty TNHH TM Nguyên Na) diện tích 2,49 ha); Dự án nhà 
máy điện gió Cà Mau 1A; Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 - 
132 Ngọc Hiển; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng XIV - Nam 
Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Tiểu vùng XI - Nam Cà Mau; 
Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp; Trường tiểu học Lương Thế Trân; 
Bến xe Cái Nước; Tuyến đường tránh QL1A đoạn qua thành phố Cà Mau; …; 
diện tích xin chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị và nông thôn của hộ gia đình 
cá nhân.

b. Đất nuôi trồng thủy sản

Chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản của huyện được UBND tỉnh phê duyệt 
diện tích là 31.974,13 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 32.240,26 ha, 
cao hơn 266,13 ha, đạt 100,83 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo 
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt  giảm 354,48 ha nhưng 
thực hiện giảm 88,35 ha, đạt 24,92 % so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện giảm 
266,13  ha. Nguyên nhân chủ yếu do một số công trình, dự án có sử dụng đất 
nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thể thực hiện trong năm 2021 như: Khu công 
nghiệp Hòa Trung (trong đó bao gồm: Dự án đầu tư nhà máy xử lý chế biến phụ 
phẩm thủy hải sản (Công ty CP Việt Nam Green) diện tích 1,04 ha; Dự án Nhà 
máy sản xuất dịch tôm, bột tôm và các sản phẩm thủy sản (Công ty CP Việt 
Nam Food) diện tích 1,87 ha;  Dự án sản xuất  thực phẩm, nguyên liệu thực 
phẩm,  nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,  thủy sản  từ phụ phẩm thủy sản  (Cty 
TNHH TM Nguyên Na) diện tích 2,49 ha); Đường dây 220kV Năm Căn - Cà 



29

Mau 2; Dự án nhà máy điện gió Cà Mau 1A; Phân pha dây dẫn đường dây 
110kV 173 Cà Mau 2 - 132 Ngọc Hiển; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy 
lợi Tiểu vùng XIV - Nam Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi 
Tiểu vùng XI - Nam Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp; 
Trường tiểu học Lương Thế Trân; Bến xe Cái Nước; Đường vào Khu tập thể 
bệnh viện Cái Nước; …

c. Đất nông nghiệp khác

Chỉ tiêu đất nông nghiệp khác của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 11,97 ha, kết quả thực hiện thấp hơn 11,97 ha so với kế hoạch. Nguyên 
nhân: năm 2021 dự kiến chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác tại xã Tân 
Hưng diện tích 10,55 ha; chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác (Công ty 
TNHH thủy sản Toàn Phát Cà Mau) tại xã Hưng Mỹ diện tích 0,94 ha nhưng 
đến nay chưa thực hiện được. Do hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký xin chuyển 
không còn nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác.

2.1.2.2. Đất phi nông nghiệp

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là  4.170,39 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là  3.787,12 ha, thấp 
hơn 383,27 ha, đạt 90,81 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng 479,66 ha nhưng thực 
hiện  tăng 96,40  ha,  đạt  20,10  % so với  chỉ  tiêu đề ra;  chưa thực hiện tăng 
383,27ha do thiếu vốn đầu tư và tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến 
rất phức tạp đã ảnh hưởng đến khả năng triển khai thực hiện các dự án, thu hút 
vốn đầu tư vào các công trình theo kế hoạch. Trong đó:

a. Đất quốc phòng 

Chỉ tiêu đất quốc phòng của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích 
là 17,70 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 17,59 ha, thấp hơn 0,11 ha, 
đạt 99,38 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của huyện được duyệt bằng với hiện trạng năm 2020 nhưng thực hiện 
giảm 0,11 ha. Nguyên nhân: do số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 được tính bằng số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 và những công trình đã 
thực hiện trong năm 2020 (công trình trạm Rada - Sư đoàn phòng không 367 tại  
xã Thạnh Phú) nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2020.

b. Đất an ninh

Chỉ tiêu đất an ninh của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 
4,59 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 4,19 ha, thấp hơn 0,40 ha, đạt 
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91,29 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của huyện được duyệt bằng với hiện trạng năm 2020 nhưng thực hiện 
giảm 0,40 ha. Nguyên nhân: do số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 được tính bằng số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 và những công trình đã 
thực hiện trong năm 2020 (trụ sở công an xã Đông Thới; xã Tân Hưng Đông đã  
xây dựng xong, đang đo đạc tách ra cấp giấy chứng nhận) nên có sự chênh lệch 
so với thống kê đất đai năm 2020.

c. Đất khu công nghiệp

Chỉ tiêu đất khu công nghiệp của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 326,00 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 102,37 ha, thấp hơn 
223,63 ha, đạt 31,40 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt  tăng 314,08  ha,  kết quả đã thực 
hiện tăng  90,45  ha,  đạt  28,80  % so với  chỉ  tiêu đề ra;  chưa thực hiện tăng 
223,63ha. Nguyên nhân: Khu công nghiệp Hòa Trung là dự án có diện tích lớn 
được thực hiện qua nhiều năm. Do tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh 
hưởng không nhỏ tới nguồn vốn tạo quỹ đất sạch khu công nghiệp Hòa Trung 
nên kết quả thực hiện thấp so với chỉ tiêu được duyệt.

d. Đất thương mại, dịch vụ 

Chỉ tiêu đất thương mại, dịch vụ của huyện được UBND tỉnh phê duyệt 
diện tích là 31,46 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 22,01 ha, thấp hơn 
9,45 ha, đạt 69,97 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng 9,86 ha nhưng thực hiện giảm 
0,41 ha, đạt 4,18 % so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện tăng 9,45 ha. Nguyên 
nhân: do các cơ sở đăng ký chuyển mục đích trong năm nhưng chưa thực hiện 
như: Cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Công ty xăng dầu Cà Mau); Cửa hàng 
xăng dầu Chí Linh (Công ty TNHH xăng dầu Chí Linh); Khu du lịch sinh thái 
Kim Phụng Hảo; Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thảo My (Công ty TNHH cửa 
hàng xăng dầu Thảo My); Cửa hàng xăng dầu số 19; Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu (DNTN xăng dầu); CMĐ sang đất thương mại, dịch vụ.

đ. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện được UBND tỉnh 
phê duyệt diện tích là 20,75 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 19,55ha, 
thấp hơn 1,20 ha,đạt 94,21 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt giảm 0,12  ha nhưng thực 
hiện giảm 1,32 ha. Nguyên nhân chủ yếu do Khu du lịch sinh thái Kim Phụng Hảo 
có sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chưa thực hiện theo đúng kế hoạch.
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e. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 843,52 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 723,07 ha, thấp hơn 
120,45 ha, đạt 85,72 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng 131,55 ha nhưng thực hiện 
giảm 11,10 ha, đạt 8,44 % so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện tăng 120,45 ha. 
Nguyên nhân chủ do một số công trình đất giao thông; đất thủy lợi; đất xây dựng 
cơ sở giáo dục và đào tạo; đất công trình năng lượng chưa thực hiện.

Đất phát triển hạ tầng, bao gồm:

- Đất giao thông:  Chỉ tiêu đất giao thông của huyện được UBND tỉnh 
phê  duyệt  diện  tích  là  602,17  ha,  kết  quả  thực  hiện  đến  cuối  năm 2021 là 
613,73ha,  cao hơn  11,56  ha, đạt  101,92  % so với kế hoạch được phê duyệt. 
Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng 4,84ha 
(trong đó: kế hoạch tăng 16,01 ha và kế hoạch giảm 11,17 ha) nhưng thực hiện 
tăng 16,41 ha, đạt 102,85 % kế hoạch tăng. Nguyên nhân: đất giao thông tăng 
vượt chỉ tiêu đề ra do thống kế 2020 cập nhật số liệu diện tích  tuyến đường trục 
chính Đông - Tây tỉnh Cà Mau (đoạn từ Quốc lộ 1A đến cửa biển Gành Hào). 
Bên cạnh đó, năm 2021 kế hoạch dự kiến thực hiện 40 công trình đất giao thông, 
nhưng thực hiện được 23 công trình còn lại  17 công trình chưa thực hiện do 
thiếu vốn đầu tư như: Dự án đầu tư xây dựng cầu Đông Hưng trên tuyến đường 
Cái Nước - Đầm Dơi;  Bến xe Cái Nước; Tuyến đường tránh QL1A đoạn qua 
thành phố Cà Mau; Đường vào Khu tập thể bệnh viện Cái Nước; Đường ông 
Phụng; Đường Đìa Ao đến trụ sở ấp Tân Trung; Đường kênh Xáng Đông Hưng 
(Giáo Hồ giai đoạn 2); Đường Mỹ Hòa (Giai đoạn 2); Đường Mỹ Hưng - An 
Hưng; Đường Kênh Xáng Đông Hưng ấp Mỹ Tân; Đường số 13; Đường khu 
dân cư (thoát hiểm); Đường Đìa Sập QL.1A đến nhà ông Hiếu; Đường Biện 
Tràng; Đường đanl Xóm Mới; Đường Vườn Tre; Đường kênh chống Mỹ (phải); 
… Mặt khác, kế hoạch giảm 11,17 ha để xây dựng Khu công nghiệp Hòa Trung 
nhưng chưa thực hiện.

- Đất thủy lợi:  Chỉ tiêu đất thủy lợi của huyện được UBND tỉnh phê 
duyệt diện tích là 138,03 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 12,12 ha, 
thấp hơn 125,91 ha, đạt 8,78 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo 
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng  123,10  ha nhưng 
thực hiện giảm 2,81 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Năm 2021 kế hoạch dự 
kiến thực hiện 03 công trình đất thủy lợi: Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy 
lợi Tiểu vùng XIV - Nam Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi 
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Tiểu vùng XI - Nam Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng đê cửa sông Bảy Háp 
nhưng đến nay chưa thực hiện do chưa được bố trí vốn trong năm 2021.

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa của 
huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là  4,57 ha, kết quả thực hiện đến 
cuối năm 2021 là 3,98 ha, thấp hơn 0,59 ha, đạt 87,08 % so với kế hoạch được 
phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt 
bằng với hiện trạng năm 2020 nhưng thực hiện giảm 0,59 ha. Nguyên nhân: do 
số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được tính bằng số liệu kiểm 
kê đất đai năm 2019 và những công trình đã thực hiện trong năm 2020 (Trung 
tâm VH-TT xã Trần Thới) nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2020.

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở y tế của huyện 
được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 8,44 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 
2021 là 8,44 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch được phê duyệt.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 49,67 ha, 
kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 46,34 ha, thấp hơn 3,33 ha, đạt 93,30 % 
so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
của huyện được duyệt tăng 1,43 ha nhưng thực hiện giảm 1,90 ha, không đạt so 
với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2021 dự kiến xây dựng 06 
công trình, đã thực hiện được 04 công trình như: Mở rộng Trường Mầm non Cái 
Nước; Trường Mẫu giáo Đông Thới; Trường tiểu học Hưng Mỹ 1 (2 điểm); 
Trường tiểu học Tân Hưng Đông 2; …. Còn 02 công trình Trường Mẫu giáo 
Măng Non; Trường tiểu học Lương Thế Trân đến nay chưa thực hiện được. 
Ngoài ra, trong kế hoạch năm 2021 đề ra giảm đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 0,26 ha để chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác xã Tân Hưng 
nhưng đến nay chưa thực hiện.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở thể 
dục thể thao của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 5,85 ha, kết quả 
thực hiện đến cuối năm 2021 là 5,85 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch.

- Đất công trình năng lượng:  Chỉ tiêu đất công trình năng lượng của 
huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là  2,71 ha, kết quả thực hiện đến 
cuối năm 2021 là 0,71 ha, thấp hơn 2,00 ha, đạt 26,07 % so với kế hoạch được 
phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt 
tăng  2,00  ha nhưng thực hiện  không biến động so với hiện trạng năm 2020, 
không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: năm 2021 dự kiến xây dựng 03 
công trình năng lượng: Đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau 2; Dự án nhà máy 
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điện gió Cà Mau 1A; Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 - 132 
Ngọc Hiển nhưng đến nay chưa thực hiện xong. Mặt khác, kết quả thực hiện đất 
công trình năng lượng đến cuối năm 2021 là 0,71 ha (bằng với diện tích hiện trạng 
năm 2020) do thống kê công trình trạm 110kV Cái Nước tại xã Tân Hưng Đông.

- Đất công trình bưu chính viễn thông:  Chỉ tiêu đất công trình bưu 
chính viễn thông của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 5,39 ha, kết 
quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 5,39 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch được 
phê duyệt. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu đất có di tích lịch sử - văn hóa 
của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 1,79 ha, kết quả thực hiện đến 
cuối năm 2021 là 1,79 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch được phê duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu đất bãi thải, xử lý chất thải của 
huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là  5,53 ha, kết quả thực hiện đến 
cuối năm 2021 là 5,53 ha, đạt 100,00 % so với kế hoạch được phê duyệt. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo của huyện được UBND 
tỉnh phê duyệt diện tích là  10,28  ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 
10,10  ha,  thấp hơn  0,18  ha,  đạt  98,26  % so  với  kế  hoạch được phê  duyệt. 
Nguyên nhân: năm 2021 dự kiến chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang 
đất cơ sở tôn giáo để xây dựng Hội quán Hưng Hiệp Tự nhưng đến nay chưa 
thực hiện.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng:  Chỉ tiêu đất 
nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của huyện được UBND tỉnh 
phê duyệt diện tích là 6,41 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 6,41 ha, 
đạt 100,00 % so với kế hoạch được phê duyệt.

- Đất chợ: Chỉ tiêu đất chợ của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 2,67 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 2,67 ha, đạt 100,00 % so 
với kế hoạch được phê duyệt. 

g. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Chỉ tiêu đất sinh hoạt cộng đồng của huyện được UBND tỉnh phê duyệt 
diện tích là 8,26 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 8,19 ha, thấp hơn 
0,07 ha, đạt 99,19 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt không biến động, nhưng thực hiện 
giảm 0,07 ha. Nguyên nhân: theo thống kê đất đai năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng 
tại xã Hưng Mỹ giảm 0,07 ha để xây dựng đường trục Đông - Tây tỉnh Cà Mau.
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h. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

 Chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện được UBND tỉnh 
phê duyệt diện tích là 0,19 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 0,19 ha, 
đạt 100,00 % so với kế hoạch được phê duyệt.

i. Đất ở tại nông thôn 

Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện 
tích là 688,29 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 680,97 ha, thấp hơn 
7,32 ha, đạt 98,94 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt tăng 4,06 ha, thực hiện giảm 3,27 ha, 
không đạt so với chỉ tiêu đề ra; chưa thực hiện tăng 7,32 ha. Nguyên nhân: kế 
hoạch năm 2021  dự kiến  tăng  4,06  ha để thực hiện 02 khu dân cư nông thôn 
nhưng đến nay chưa thực hiện được như: Khu dân cư Tân Bửu, Phong Lưu; Khu 
dân cư chợ Rau Dừa (KDC LA 13 - 14) và các tuyến chuyển mục đích đất ở tại 
nông thôn trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đất ở tại nông thôn giảm 3,27 ha để 
chuyển sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

k. Đất ở tại đô thị 

Chỉ tiêu đất ở tại đô thị của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 
95,99 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 66,96 ha, thấp hơn 29,03 ha, 
đạt 69,76 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của huyện được duyệt tăng  29,02  ha, nhưng thực hiện  không biến 
động. Nguyên nhân do trong năm 2021 chưa thể thực hiện thu hồi đất cho các 
dự án KDC như: Khu dân cư khu Bến Tàu - LA37; Khu dân cư lương thực; 
Khu đô thị thị trấn Cái Nước; Khu dân cư lương thực (giai đoạn 2); một phần 
diện tích đất chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân dọc theo các tuyến đường 
giao thông ở thị trấn Cái Nước.

l. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện được UBND tỉnh phê 
duyệt diện tích là  10,62 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là  10,50 ha, 
thấp hơn 0,13 ha, đạt 98,82 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực tế, theo kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt giảm  0,31  ha, thực hiện 
giảm 0,44 ha, đạt 140,35 % so với chỉ tiêu đề ra. 

m. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Chỉ  tiêu  đất  xây  dựng trụ  sở  của  tổ  chức sự  nghiệp  của  huyện được 
UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 6,32 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 
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là 6,37 ha, cao hơn 0,04 ha, đạt 100,71 % so với kế hoạch được phê duyệt. Thực 
tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt không biến động 
so với hiện trạng năm 2020 nhưng thực hiện tăng 0,04 ha. Nguyên nhân: số liệu 
đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được tính bằng số liệu kiểm kê đất  
đai năm 2019 và những công trình đã thực hiện trong năm 2020 (Trường Tiểu 
học Trần Thới 1, xã Trần Thới sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự  
nghiệp) nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2020. 

n. Đất tín ngưỡng 

Chỉ tiêu đất tín ngưỡng của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích là 
2,56 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 2,56 ha; đạt 100,00 % so với kế 
hoạch được phê duyệt.

o. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Chỉ tiêu đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối của huyện được UBND tỉnh phê 
duyệt  diện  tích  là  2.114,14  ha,  kết  quả  thực  hiện  đến  cuối  năm  2021  là 
2.122,61ha,  cao hơn  8,48  ha, đạt  100,40  % so với kế hoạch được phê duyệt. 
Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được duyệt giảm 8,48 
ha, nhưng thực hiện  không biến động. Nguyên nhân: chuyển đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối sang đất khu công nghiệp để xây dựng Dự án đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật Khu công nghiệp Hòa Trung nhưng đến nay chưa thực hiện. 

2.1.2.3. Đất chưa sử dụng

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng của huyện được UBND tỉnh phê duyệt diện tích 
là 0,37 ha, kết quả thực hiện đến cuối năm 2021 là 0,48 ha, cao hơn 0,11 ha so 
với  kế hoạch được duyệt. Thực tế, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 
huyện được duyệt không biến động so với hiện trạng năm 2020 nhưng thực hiện 
tăng  0,11  ha. Nguyên nhân: đất chưa sử dụng tăng 0,11 ha tại xã Tân Hưng 
Đông được chuyển từ đất xây dựng công trình sự nghiệp do trường tiểu học Tân 
Hưng Đông 3 (điểm Ông Khâm) không còn sử dụng giao lại cho UBND xã quản 
lý theo Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND 
tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất 
trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2.1.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được duyệt 
trong kế hoạch là 479,95 ha, kết quả thực hiện là 6,33 ha, đạt 1,32 %. Trong đó:

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích được 
duyệt trong kế hoạch là 133,97 ha, kết quả thực hiện là 5,85 ha, đạt 4,37 %.
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+ Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: diện tích 
được duyệt trong kế hoạch là 345,98 ha, kết quả thực hiện là 0,48 ha, đạt 0,14%.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: diện tích 
được duyệt trong kế hoạch là 11,20 ha, kết quả thực hiện là 0 ha.

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: diện tích 
được duyệt trong kế hoạch là 0,06 ha, kết quả thực hiện là 0 ha.

Bảng 04: Kết quả thực hiện chuyển mục đích năm 2021

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
được duyệt 
theo QĐ số 

753/QĐ-
UBND ngày 

16/4/2021 
(ha)

Kết quả thực hiện 

Kết quả 
thực hiện 

đến 
31/12/2021

(ha)

So sánh

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ 
(%)

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

1 Đất  nông  nghiệp  chuyển 
sang phi nông nghiệp  479,95 6,33 -473,63 1,32 

1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 133,97 5,85 -128,12 4,37 

1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 479,95 6,33 -473,63 1,32 

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội  bộ đất  nông 
nghiệp

 11,20  -11,20  

3
Đất phi nông nghiệp không 
phải là  đất  ở chuyển sang 
đất ở

PKO/OCT 0,06  -0,06  

2.1.4. Kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2021

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp trong kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 kết quả thực hiện là 6,33 ha, trong đó: Diện tích đất 
nông nghiệp bị thu hồi kết quả thực hiện là 5,36 ha, còn lại 0,97 ha chỉ chuyển 
mục đích sử dụng không thu hồi đất.

-  Diện tích đất  nông nghiệp bị  thu hồi: diện tích được duyệt trong kế 
hoạch là 464,87 ha, kết quả thực hiện là 5,36 ha, đạt 1,15 %. Trong đó: 

+ Đất trồng cây lâu năm bị thu hồi: diện tích được duyệt trong kế hoạch là 
126,49 ha, kết quả thực hiện là 5,23 ha, đạt 4,13 %.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi: diện tích được duyệt trong kế hoạch 
là 338,38 ha, kết quả thực hiện là 0,13 ha, đạt 0,04 %.

- Diện tích đất phi nông nghiệp bị thu hồi: diện tích được duyệt trong kế 
hoạch là 5,00 ha (bao gồm đất ở tại nông thôn 4,97 ha và đất ở tại đô thị 0,03  
ha), kết quả thực hiện là 0 ha.
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Bảng 05: Kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2021

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 
được duyệt 
theo QĐ số 

753/QĐ-
UBND ngày 

16/4/2021 
(ha)

Kết quả thực hiện 

Kết quả 
thực hiện 

đến 
31/12/2021

(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 464,87 5,36 -459,51 1,15 

1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN 126,49 5,23 -121,26 4,13 

1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 338,38 0,13 -338,25 0,04 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,00  -5,00  

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 4,97  -4,97  

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,03  -0,03  

 2.1.5. Kết quả thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất trong năm 2021

Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng năm 2021 
(Đính kèm phụ lục) đạt kết quả còn thấp so với kế hoạch đề ra. Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 đưa ra tổng cộng là 90 dự án với diện tích 422,23 ha. 

- Số công trình, dự án đã thực hiện là 32/90 công trình, dự án, với diện 
tích 6,77 ha, đạt 35,56 % tổng số lượng công trình và đạt 1,60 % tổng diện tích.

- Số công trình, dự án chưa thực hiện là 58/90 công trình, dự án, với diện 
tích 415,46 ha, chiếm 64,44 % tổng số lượng công trình và chiếm 98,40 % tổng 
diện tích. Trong đó:

+ Số công trình, dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022 là 50/90 
công trình, dự án, với diện tích 281,21 ha, chiếm 55,56 % tổng số lượng công 
trình và chiếm 66,60 % tổng diện tích.

+ Số công trình, dự án điều chỉnh hủy bỏ là 08/90 công trình, dự án, với 
diện tích 134,25 ha, chiếm 8,89 % tổng số lượng công trình và chiếm 31,80 % 
tổng diện tích. 

2.1.6.  Các công trình, dự án quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi 
đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất

Qua kết quả rà soát các công trình, dự án từ KHSDĐ năm 2019 (đã được 
UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5  
năm 2019) đến KHSDĐ năm 2021 (đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại  
Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021), số công trình, dự án 
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thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất quá 03 năm chưa thực hiện chuyển tiếp 
đến năm 2022 là 08 công trình, dự án, với diện tích 232,87 ha. Cụ thể:

Bảng 06: Danh mục công trình, dự án 03 năm chưa thực hiện

STT Hạng mục

Diện 
tích kế 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích hiện 

trạng 
(ha)

Diện 
tích tăng 

thêm 
(ha)

Địa điểm
(đến cấp xã)

1

Khu công nghiệp Hòa Trung (trong 
đó bao gồm: Dự án đầu tư nhà máy 
xử lý chế biến phụ phẩm thủy hải 
sản (Công ty CP Việt Nam Green) 
diện tích 1,04 ha; Dự án Nhà máy 
sản xuất dịch tôm, bột tôm và các 
sản  phẩm  thủy  sản  (Công  ty  CP 
Việt Nam Food) diện tích 1,87 ha; 
Dự án sản xuất thực phẩm, nguyên 
liệu thực phẩm, nguyên liệu thức ăn 
chăn  nuôi,  thủy  sản  từ  phụ  phẩm 
thủy sản (Cty TNHH TM Nguyên 
Na) diện tích 2,49 ha)

 326,00 102,37  223,63 xã Lương 
Thế Trân

2 Bến xe Cái Nước  0,92  0,92 TT Cái nước
3 Khu dân cư khu Bến Tàu - LA37  3,20  3,20 TT Cái Nước
4 Khu dân cư lương thực  1,40  1,30  0,10 TT Cái Nước
5 Khu dân cư Tân Bửu, Phong Lưu  4,02  0,03  3,99 xã Tân Hưng

6 Khu dân cư chợ Rau Dừa (KDC LA 
13 - 14)  0,72  0,72 xã Hưng Mỹ

7 Cửa  hàng  kinh  doanh  xăng  dầu 
(Công ty xăng dầu Cà Mau)  0,10  0,10 TT Cái Nước

8 Cửa hàng xăng dầu Chí Linh (Công 
ty TNHH xăng dầu Chí Linh)  0,21  0,21 xã Phú Hưng

Theo khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 
2018 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 
quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 49 của Luật Đất đai năm 
2013) quy định: “Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của  
cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển  
mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa  
được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc  
điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất  
ghi trong kế hoạch sử dụng đất”. UBND huyện Cái Nước chuyển tiếp 08 công 
trình, dự án đang triển khai thực hiện đến nay vẫn còn phù hợp với nhu cầu phát 
triển KT-XH trên địa bàn huyện sang năm 2022, cụ thể như sau:



39

- Khu công nghiệp Hòa Trung là dự án lớn, được thực hiện qua nhiều 
năm, bố trí vốn trong năm kế hoạch tạo quỹ đất sạch để thu hút nhà đầu tư.

- Bến xe Cái Nước thu hút doanh nghiệp đầu tư vào thực hiện để phát 
triển ngành giao thông vận tải của huyện.

- 04 khu dân cư, gồm: Khu dân cư khu Bến Tàu - LA37; Khu dân cư 
lương thực; Khu dân cư Tân Bửu, Phong Lưu; Khu dân cư chợ Rau Dừa (KDC 
LA 13 - 14) đều đang được chủ đầu tư triển khai thực hiện.

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu (Công ty xăng dầu Cà Mau) và Cửa hàng 
xăng dầu Chí Linh (Công ty TNHH xăng dầu Chí Linh): đều có danh nghiệp đầu 
tư nhưng đến nay chưa xây dựng.

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

Về cơ bản kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện Cái Nước 
trong năm 2021 đạt kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại sau:

- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu KHSDĐ năm 2021 có sự chênh lệch 
tương đối lớn so chỉ tiêu đã được phê duyệt, nhiều công trình dự kiến sẽ thực 
hiện thu hồi đất trong năm 2021 như Khu công nghiệp Hòa Trung; Đường dây 
220kV Năm Căn - Cà Mau 2; Dự án nhà máy điện gió Cà Mau 1A; Phân pha 
dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 - 132 Ngọc Hiển; Tuyến đường tránh 
QL1A đoạn qua thành phố Cà Mau; Bến xe Cái Nước và một số tuyến đường 
giao thông v.v... nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện và phải tiếp 
tục chuyển sang KHSDĐ năm 2022.

- Bên cạnh đó một số công trình có nhu cầu bức xúc đã được đưa vào kế 
hoạch sử dụng đất, trong khi đang khảo sát vị trí thực hiện và lập các thủ tục đầu tư.

- Kế hoạch khai thác quỹ đất công nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân 
sách còn chưa thực sự đạt kết quả cao.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 
bàn, mặc dù được triển khai thường xuyên, nhưng kết quả đạt chưa cao nên vẫn còn 
tình trạng tự phát chuyển đổi các mục đích khác không đúng kế hoạch được duyệt.

- Các hạng mục sử dụng nguồn vốn từ ngân sách của địa phương (ngân 
sách cấp huyện) đa phần thuộc hệ thống quy hoạch phát triển nông thôn mới, do 
đó nguồn vốn để bố trí cho dự án còn hạn hẹp. 
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2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm trước

2.3.1. Nguyên nhân khách quan

- Điều kiện phát triển KT-XH trong năm qua của cả nước cũng như của 
tỉnh gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát,... đã làm suy 
giảm nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện, đã tác động không 
nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 
Đặc biệt, dịch bệnh đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công trình giao thông 
nông thôn vận động dân hiến đất. 

- Kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch của các ngành còn chưa thực sự 
thống nhất, mỗi ngành có những số liệu điều tra, khảo sát và kế hoạch phát triển 
khác nhau.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch đề ra, 
nguyên nhân giá đất đền bù cho người dân chưa đáp ứng nguyện vọng của người 
dân. Đồng thời, khâu tổ chức tái định cư chưa thực hiện tốt.

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào phương hướng, mục tiêu 
phát triển KT-XH của tỉnh, huyện và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực 
trong khi nguồn vốn đầu tư vào các công trình, dự án còn gặp nhiều khó khăn; 
đặc biệt là đầu tư cho các công trình, dự án có quy mô lớn như Khu công nghiệp 
Hòa Trung; công trình năng lượng; các tuyến đường giao thông, …. Do vậy, một 
số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất phải giãn tiến độ đầu tư hoặc 
chậm triển khai thực hiện so với kế hoạch được duyệt.

- Một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng kế 
hoạch sử dụng đất. Khi xây dựng kế hoạch chưa đánh giá kỹ tính khả thi của các 
công trình thực hiện trong kỳ kế hoạch, nhất là các công trình phát triển hạ tầng, 
dự án khu dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, y tế…, trong khi 
nguồn vốn đầu tư hạn chế, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nên chỉ 
tiêu thực hiện theo kế hoạch đạt thấp.

- Theo quy định của pháp luật đất đai, quá trình xây dựng phương án, 
triển khai bồi thường, giải tỏa và tiến hành giao đất cho chủ đầu tư cần tuân thủ 
đúng thời gian theo quy định. Nhưng khi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được 
duyệt, có thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác đo đạc, đền bù, giải phóng 
mặt bằng thường mất nhiều thời gian, phải chuyển sang năm 2022 mới hoàn tất 
thủ tục giao đất. 
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- Thời gian triển khai thực hiện các công trình, dự án theo KHSDĐ năm 
2021 được duyệt ngắn  (đến ngày 16 tháng 4 năm 2021 quyết định phê duyệt  
KHSDĐ năm 2021 huyện Cái Nước được ban hành) nên ảnh hưởng đến công 
tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Ngân sách của địa phương hạn hẹp, sự đầu tư từ các cấp, các ngành còn 
hạn chế. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án phần lớn phụ thuộc 
vào ngân sách của Trung ương, của tỉnh nên khi nguồn vốn của Trung ương và 
địa phương gặp khó khăn dẫn đến không thể thực hiện được các công trình, dự 
án như kế hoạch được duyệt.

- Đối với các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách, có sự chậm trễ của 
các nhà đầu tư trong thực hiện các công trình, dự án đã được đưa vào kế hoạch 
sử dụng đất, trong khi thiếu chế tài, quy định để các cơ quan chức năng yêu cầu 
các chủ đầu tư phải thực hiện trong năm kế hoạch.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ cấp tỉnh

Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 đang được triển 
khai thực hiện, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có số liệu 
phân bổ từ cấp tỉnh cho huyện Cái Nước trong năm 2022. Căn cứ quy định tại 
Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 
2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy 
hoạch: “Các quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh 
đã được sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng 
thời. Quy hoạch nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc 
phê duyệt trước. Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu 
thuẫn thì quy hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”.

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai năm 
2013): “Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch 
sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch 
sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, 
phê duyệt”. Từ các căn cứ trên, các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho 
điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 chưa thực hiện hết, huyện Cái Nước tiếp 
tục thực hiện trong năm 2022.
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3.1.2. Chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2022

- Tổng vốn đầu từ toàn xã hội 1.199,492 tỷ đồng.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 52 tỷ đồng.

- Chi ngân sách 516,364 tỷ đồng.

- Sản lượng thuỷ sản 47.500 tấn, trong đó có 29.000 tấn tôm.

- Thành lập mới 02 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác.

- Xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nếu xã Đông Thới được công 
nhận năm 2021, năm 2022 công nhận thêm 01 xã lũy kế là 07 xã).

- Xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Giảm tỷ lệ tử vong mẹ, tử vong trẻ sơ sinh còn 1/1000; Tỷ lệ trẻ em suy 
dinh dưỡng giảm còn 8,05%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 92%; Ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa 84 
ấp, khóm.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%; Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,3%.

- Giới thiệu và tạo việc làm cho 7.400 lao động; Dạy nghề, bồi dưỡng và 
truyền nghề cho 5.800 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 67%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,98%, trong đó có 95,81% số hộ sử dụng 
điện kế chính.

- Trường đạt chuẩn quốc gia 02 trường (nâng tổng số lên 36 trường).

- Tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên 36%; Tỷ lệ gia 
đình đạt chuẩn thể thao 29,5%.

- Tỷ lê dân sô tham gia bảo hiêm y tế 93,5%.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 95.5%; Tỷ lệ tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp 95,5%; Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 8,25%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý 92%.

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cái Nước được lập nhằm phục 
vụ các mục tiêu phát triển KT-XH thông qua việc xác định nhu cầu sử dụng đất 
của các ngành, các lĩnh vực. Từ đó làm căn cứ bố trí quỹ đất phù hợp trong năm 
2022, cụ thể như sau:
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3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trong năm 2022. Các chỉ tiêu sử dụng đất của năm 2021 chưa thực hiện được 
nhưng còn phù hợp với tình hình thực tế và phương hướng nhiệm vụ phát triển 
KT-XH của huyện trong năm 2022. Theo đó số công trình, dự án trong năm 
2021 chưa thực hiện được và chuyển tiếp thực hiện trong năm 2022 là 50 công 
trình, dự án với tổng diện tích 221,64 ha.

Bảng 07: Danh mục công trình đăng ký chuyển tiếp từ kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 sang năm 2022  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng
 (ha)

Diện 
tích 
tăng 
thêm
 (ha)

Xã, Thị 
trấn Ghi chú

1

Khu  công  nghiệp  Hòa  Trung 
(tổng diện tích là 326 ha) (trong 
đó bao gồm: Dự án đầu tư nhà 
máy  xử  lý  chế  biến  phụ phẩm 
thủy hải  sản (Công ty CP Việt 
Nam Green)  diện tích 1,04 ha; 
Dự án  Nhà  máy sản  xuất  dịch 
tôm,  bột  tôm và các sản phẩm 
thủy sản (Công ty CP Việt Nam 
Food) diện tích 1,87 ha; Dự án 
sản xuất thực phẩm, nguyên liệu 
thực phẩm, nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi, thủy sản từ phụ phẩm 
thủy  sản  (Cty  TNHH  TM 
Nguyên Na) diện tích 2,49 ha)

246,5
4 102,37 144,17 Xã Lương 

Thế Trân

Điều chỉnh 
giảm diện 
tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021 
(tổng diện 
tích quy 
hoạch là 
326 ha, 

năm 2022 
thực hiện 
một phần 
diện tích)

2 Đường dây 220kV Năm Căn - 
Cà Mau 2  1,23 1,23 

Xã Hòa Mỹ; 
xã Hưng 

Mỹ; xã Tân 
Hưng Đông; 
xã Trần Thới

3 Dự án nhà máy điện gió Cà Mau 
1A 0,50 0,50 

xã Tân 
Hưng, 

Lương Thế 
Trân, Thạnh 

Phú, Phú 
Hưng

4
Phân  pha  dây  dẫn  đường  dây 
110kV  173  Cà  Mau  2  -  132 
Ngọc Hiển

0,12 0,12 

xã Lương 
Thế Trân, 
Phú Hưng, 
Hưng Mỹ, 
Hòa Mỹ, 

Tân Hưng 
Đông, TT 
Cái Nước

Điều chỉnh 
giảm diện 
tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng
 (ha)

Diện 
tích 
tăng 
thêm
 (ha)

Xã, Thị 
trấn Ghi chú

5 Trường Mẫu giáo Măng Non 0,21 0,21 xã Đông 
Hưng

6 Trường  tiểu  học  Lương  Thế 
Trân 0,52 0,52 xã Lương 

Thế Trân

Điều chỉnh 
tăng diện 

tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021

7 Bến xe Cái Nước 0,92 0,92 TT Cái nước

8 Tuyến đường tránh QL1A đoạn 
qua thành phố Cà Mau 22,88 22,88 xã Lương 

Thế Trân

Điều chỉnh 
tăng diện 

tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021

9 Đường vào Khu dân cư Khóm 1, 
thị trấn Cái Nước 0,06 0,06 TT Cái 

Nước

Đổi tên từ 
đường đấu 

nối khu 
dân cư 

lương thực 
với tuyến 

lộ Tân 
Duyệt 

(KHSDĐ 
năm 2021)

10 Đường  vào  Khu  tập  thể  bệnh 
viện Cái Nước 0,35 0,35 TT Cái 

Nước

11 Đường ông Phụng 0,30 0,09 0,21 TT Cái 
Nước

12 Đường Đìa Ao đến trụ sở ấp Tân 
Trung 2,50 0,45 2,05 xã Tân Hưng

13 Đường kênh Xáng Đông Hưng 
(Giáo Hồ giai đoạn 2) 0,82 0,55 0,27 xã Đông 

Thới

14 Đường Mỹ Hòa (Giai đoạn 2) 0,89 0,45 0,45 xã Trần Thới

15 Đường Mỹ Hưng - An Hưng 1,53 0,77 0,77 xã Trần Thới

16 Đường Kênh Xáng Đông Hưng 
ấp Mỹ Tân 0,99 0,66 0,33 xã Trần Thới

17 Đường số 13 0,06 0,06 xã Trần Thới

18 Đường khu dân cư (thoát hiểm) 0,06 0,06 xã Trần Thới

19 Đường Đìa Sập QL.1A đến nhà 
ông Hiếu 0,85 0,68 0,17 xã Hòa Mỹ

20 Đường Biện Tràng 0,75 0,37 0,38 xã Hưng Mỹ

21 Đường đanl Xóm Mới 1,23 0,62 0,61 xã Đông 
Hưng
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng
 (ha)

Diện 
tích 
tăng 
thêm
 (ha)

Xã, Thị 
trấn Ghi chú

22 Đường Vườn Tre 0,54 0,27 0,27 xã Đông 
Hưng

23 Đường Kênh Chống Mỹ 1 (Nhà 
bà Dậu - nhà ông Ý) 1,15 1,15 xã Đông 

Hưng

Đổi tên từ 
đường 

kênh chống 
Mỹ (phải) 
(KHSDĐ 

năm 2021) 
và điều 

chỉnh tăng 
diện tích

24 Khu  dân  cư  khu  Bến  Tàu  - 
LA37 3,20 3,20 TT Cái 

Nước

25 Khu dân cư lương thực 2,03 1,30 0,73 TT Cái 
Nước

Điều chỉnh 
tăng diện 

tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021

26 Khu đô thị thị trấn Cái Nước 23,00 23,00 TT Cái 
Nước

27 Khu dân cư lương thực (giai đoạn 
2) 3,00 1,15 1,85 TT Cái 

Nước

28 Khu  dân  cư  Tân  Bửu,  Phong 
Lưu 4,02 0,03 3,99 xã Tân Hưng

29 Khu dân cư chợ Rau Dừa (KDC 
LA 13 - 14) 0,72 0,72 xã Hưng Mỹ

30 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
(Công ty xăng dầu Cà Mau) 0,10 0,10 TT Cái 

Nước

31
Cửa  hàng  xăng  dầu  Chí  Linh 
(Công ty TNHH xăng dầu Chí 
Linh)

0,21 0,21 xã Phú Hưng

32 Khu  du  lịch  sinh  thái  Kim 
Phụng Hảo 5,07 5,07 xã Thạnh 

Phú

33
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
Thảo My (Công ty TNHH cửa 
hàng xăng dầu Thảo My)

0,02 0,02 xã Thạnh 
Phú

34 Cửa hàng xăng dầu số 28 - Công 
ty xăng dầu Cà Mau 0,18 0,18 xã Hưng Mỹ

35 Cửa hàng xăng dầu số 19 0,10 0,10 xã Trần Thới

36 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu 
(DNTN xăng dầu) 0,20 0,20 xã Hòa Mỹ

37 CMĐ sang đất thương mại, dịch 
vụ

2,25 2,25 xã Phú Hưng Điều chỉnh 
giảm diện 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng
 (ha)

Diện 
tích 
tăng 
thêm
 (ha)

Xã, Thị 
trấn Ghi chú

tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021

38 CMĐ sang đất thương mại, dịch 
vụ 0,10 0,10 TT Cái 

Nước

39 CMĐ sang  đất  cơ  sở  sản  xuất 
phi nông nghiệp 0,05 0,05 TT Cái 

Nước

40 Hội quán Hưng Hiệp Tự 0,18 0,18 xã Đông 
Hưng

41
Chuyển mục đích sang đất nông 
nghiệp  khác  (Công  ty  TNHH 
thủy sản Toàn Phát Cà Mau)

0,94 0,94 xã Hưng Mỹ

42 Giao  đất  Trận  địa  trạm  RaDa 
23/E294 Thạnh Phú 10,59 10,59 xã Thạnh 

Phú

Điều chỉnh 
giảm diện 
tích so với 
KHSDĐ 

năm 2021

43 Khu dân cư lương thực (khu nhà 
ông Rện) 0,10 0,10 TT Cái 

Nước

44 Khu dân cư ấp Cái Rắn A 0,70 0,70 xã Phú Hưng

45 Khu dân cư Cây Hương 1,50 1,50 TT Cái 
Nước

46 Khu dân cư ấp Tân Duyệt (khu 
Tư Quyền) 0,20 0,20 TT Cái 

Nước

47 Giao  đất  cho  hộ  gia  đình,  cá 
nhân 0,06 0,06 TT Cái 

Nước

48
Dự  án  đầu  tư  xây  dựng  cầu 
Đông  Hưng  trên  tuyến  đường 
Cái Nước - Đầm Dơi

0,50 0,50 Xã Đông 
Thới

49 CMĐ hộ gia đình, cá nhân (Lê 
Kim La) 0,13 0,13 Xã Phú 

Hưng

50 Trường Tiểu học Đông Thới 2 0,60 0,60 Xã Đông 
Thới
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Bảng 08:  Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất trong KHSDĐ năm 2021 
chưa thực hiện hết nhưng còn phù hợp với KT-XH năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích 
(ha)

1 Đất nông nghiệp NNP -200,69 
1.1 Đất trồng cây lâu năm CLN -79,76 
1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS -121,87 
1.3 Đất nông nghiệp khác NKH 0,94 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 200,69 
2.1 Đất khu công nghiệp SKK 144,17 
2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 8,22 
2.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC -0,02 

2.4 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,  cấp tỉnh,  cấp 
huyện, cấp xã DHT 23,43 

 Trong đó:  
2.4.1 Đất giao thông DGT 20,31 
2.4.2 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 1,09 
2.4.3 Đất công trình năng lượng DNL 1,85 
2.4.4 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,18 
2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 3,71 
2.6 Đất ở tại đô thị ODT 29,65 
2.7 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON -8,42 

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong KHSDĐ năm 2021 chưa thực hiện hết 
nhưng phù hợp với KT-XH trên địa bàn huyện sẽ được chuyển tiếp, tiếp tục 
được thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Đất nông nghiệp: Để tiếp tục phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH trên địa 
địa bàn huyện, trong năm 2022 tiếp tục giảm 200,69 ha đất nông nghiệp cho các 
mục đích sử dụng phi nông nghiệp. Trong đó: 

+ Đất trồng cây lâu năm: giảm 79,76 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: giảm 121,87 ha.

+ Đất nông nghiệp khác: tăng 0,94 ha.

- Đất phi nông nghiệp: Để tiếp tục phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH trên 
địa bàn huyện, trong năm 2022 sẽ tiếp tục sử dụng 200,69 ha để thực hiện khu 
công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các mục đích phi 
nông nghiệp khác. Cụ thể như sau:
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+ Đất khu công nghiệp: tăng 144,17 ha để tiếp tục thực hiện Khu công 
nghiệp Hòa Trung.

+ Đất thương mại, dịch vụ: tăng 8,22 ha để tiếp tục thực hiện các cửa 
hàng kinh doanh xăng dầu và khu du lịch sinh thái Kim Phụng Hảo.

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: giảm 0,02 ha; trong đó: tăng 0,18ha 
để tiếp tục thực hiện CMĐ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cho tổ chức, 
hộ gia đình cá nhân và giảm 0,20 ha để thực hiện khu du lịch sinh thái Kim 
Phụng Hảo.

+ Đất giao thông: tăng 20,31 ha; trong đó: tăng 31,48 ha để tiếp tục thực 
hiện các công trình giao thông như sau: Bến xe Cái Nước; Tuyến đường tránh 
QL1A đoạn qua thành phố Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng cầu Đông Hưng trên 
tuyến đường Cái Nước - Đầm Dơi; … và giảm 11,17 để thực hiện Khu công 
nghiệp Hòa Trung.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: tăng 1,09 ha để tiếp tục thực 
hiện các công trình: Trường Mẫu giáo Măng Non; Trường tiểu học Lương Thế 
Trân; Trường Tiểu học Đông Thới 2.

+ Đất công trình năng lượng: tăng 1,85 ha để tiếp tục thực hiện các công 
trình: Đường dây 220kV Năm Căn - Cà Mau 2; Dự án nhà máy điện gió Cà Mau 
1A; Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 - 132 Ngọc Hiển.

+ Đất cơ sở tôn giáo: tăng 0,18 ha để tiếp tục thực hiện Hội quán Hưng 
Hiệp Tự.

+ Đất ở tại nông thôn: tăng 3,71 ha để tiếp tục thực hiện các dự án khu 
dân cư nông thôn: Khu dân cư Tân Bửu, Phong Lưu; Khu dân cư chợ Rau Dừa 
(KDC LA 13 - 14) và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình 
cá nhân dọc theo các tuyến đường trong KHSDĐ 2021. 

+ Đất ở tại đô thị: tăng 29,65 ha để tiếp tục thực hiện các dự án khu dân 
cư ở thị trấn Cái Nước: Khu dân cư khu Bến Tàu - LA37; Khu dân cư lương 
thực (giai đoạn 1 và 2); Khu đô thị thị trấn Cái Nước và chuyển mục đích sử 
dụng đất sang đất ở của hộ gia đình cá nhân dọc theo các tuyến đường trong 
KHSDĐ 2021.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: giảm 8,42 ha, để tiếp tục thực hiện khu 
công nghiệp Hòa Trung có sử dụng một phần tuyến kênh, rạch nhỏ.

Bảng 09: Chỉ tiêu còn lại trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2020
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Chỉ tiêu 
ĐCQH đến 
năm 2020 

được duyệt 
(ha)

Kết quả 
thực hiện 
chỉ tiêu 
ĐCQH 

(ha)

Chỉ tiêu 
KHSDĐ 

năm 2022 
(ha)

Chỉ tiêu 
chưa thực 
hiện hết so 
với ĐCQH 
được duyệt 

(ha)

Chỉ tiêu cấp 
huyện xác 

định phù hợp 
KT-XH năm 

2022 
(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(5) (8)=(6)-(5)

 Tổng diện tích tự 
nhiên  41.708,68 41.707,66 41.707,66 1,02 

1 Đất nông nghiệp NNP 37.408,68 37.920,06 37.589,80 -511,38 -330,26 

1.1 Đất trồng lúa LUA

 Trong đó:  Đất  chuyên 
trồng lúa nước LUC

1.2 Đất  trồng  cây  hàng 
năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.462,00 5.679,80 5.553,24 -217,80 -126,56 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

 Trong đó: Đất có rừng  
SX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 31.946,20 32.240,26 32.034,82 -294,05 -205,44 

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,48 1,74 0,48 1,74 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.300,00 3.787,12 4.117,38 512,88 330,26 

 Trong đó:  

2.1 Đất quốc phòng CQP 22,15 17,59 17,59 4,56 

2.2 Đất an ninh CAN 6,19 4,19 5,09 1,99 0,89 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 326,00 102,37 246,54 223,63 144,17 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 30,00 30,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 77,72 22,01 49,71 55,71 27,70 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 33,00 19,55 20,23 13,46 0,68 

2.7 Đất  sử  dụng  cho  hoạt 
động khoáng sản SKS

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

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

DHT 1.212,00 723,07 811,31 488,93 88,25 

 Trong đó:  

2.9.1 Đất giao thông DGT 987,61 613,73 668,07 373,88 54,34 

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 28,84 12,12 40,62 16,72 28,50 

2.9.3 Đất  xây  dựng  cơ  sở  
văn hóa DVH 10,08 3,98 3,78 6,10 -0,20 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y  
tế DYT 8,13 8,44 8,44 -0,31 

2.9.5 Đất  xây  dựng  cơ  sở  
giáo dục và đào tạo DGD 45,48 46,34 49,83 -0,86 3,49 

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể  
dục thể thao DTT 21,87 5,85 5,85 16,02 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Chỉ tiêu 
ĐCQH đến 
năm 2020 

được duyệt 
(ha)

Kết quả 
thực hiện 
chỉ tiêu 
ĐCQH 

(ha)

Chỉ tiêu 
KHSDĐ 

năm 2022 
(ha)

Chỉ tiêu 
chưa thực 
hiện hết so 
với ĐCQH 
được duyệt 

Chỉ tiêu cấp 
huyện xác 

định phù hợp 
KT-XH năm 

2022 
2.9.7 Đất  công  trình  năng 

lượng DNL 104,04 0,71 2,56 103,33 1,85 

2.9.8 Đất  công  trình  bưu 
chính viễn thông DBV 1,26 5,39 5,47 -4,13 0,09 

2.9.9 Đất  xây  dựng  kho  dự  
trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử -  
văn hóa DDT 15,92 1,79 1,79 14,13 

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất  
thải DRA 55,00 5,53 5,53 49,47 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,81 10,10 10,28 0,71 0,18 

2.9.13
Đất  làm  nghĩa  trang,  
nghĩa địa, nhà tang lễ,  
nhà hỏa táng

NTD 13,00 6,41 6,41 6,59 

2.9.14 Đất  xây  dựng  cơ  sở  
khoa học và công nghệ DKH

2.9.15 Đất  xây  dựng  cơ  sở  
dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH 4,69 2,67 2,67 2,02 

2.10 Đất  danh  lam  thắng 
cảnh DDL

2.11 Đất  sinh  hoạt  cộng 
đồng DSH 9,91 8,19 8,44 1,72 0,25 

2.12 Đất  khu vui  chơi,  giải 
trí công cộng DKV 0,19 0,19 -0,19 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 683,00 680,97 727,51 2,03 46,54 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 96,00 66,96 97,19 29,04 30,23 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 10,87 10,50 10,45 0,37 -0,04 

2.16 Đất  xây  dựng  trụ  sở 
của tổ chức sự nghiệp DTS 6,13 6,37 6,37 -0,24 

2.17 Đất  xây  dựng  cơ  sở 
ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2,81 2,56 2,56 0,25 

2.19 Đất  sông,  ngòi,  kênh, 
rạch, suối SON 1.688,99 2.122,61 2.114,19 -433,63 -8,42 

2.20 Đất  có  mặt  nước 
chuyên dùng MNC

2.21 Đất  phi  nông  nghiệp 
khác PNK 0,51 0,51 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,48 -0,48 -0,48 -0,96 
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3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

3.2.2.1. Đất nông nghiệp

Theo định hướng của huyện trong năm tới đất nông nghiệp giảm mạnh 
sang đất  phi  nông nghiệp để đầu tư phát  triển hạ tầng,  phát  triển khu công 
nghiệp và đáp ứng nhu cầu về phát triển KT-XH của địa phương. Nhu cầu sử 
dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 37.589,80 ha, giảm 330,26 ha so với 
hiện trạng năm 2021. Cụ thể từng loại đất như sau:

- Đất trồng cây lâu năm 

Do áp lực về giảm diện tích để chuyển sang phát triển hạ tầng, khu công 
nghiệp, thương mại, dịch vụ, ... Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn 
huyện là 5.553,24 ha, giảm 126,56 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 32.034,82 ha, giảm 
205,44 ha so với hiện trạng năm 2021, để chuyển sang phát triển hạ tầng; khu 
công nghiệp; thương mại, dịch vụ; đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; …

- Đất nông nghiệp khác 

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 1,74 ha, tăng 1,74 ha 
so với hiện trạng năm 2021, để thực hiện chuyển mục đích sang đất nông nghiệp 
khác (Công ty TNHH thủy sản Toàn Phát Cà Mau) tại xã Hưng Mỹ và chuyển mục 
đích sang đất nông nghiệp khác tại xã Phú Hưng của hộ gia đình, cá nhân đăng ký.

3.2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

Tổng hợp rà soát kết quả thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021, huyện cần tiếp tục đưa 50 công trình, dự án chưa thực 
hiện nhưng còn phù hợp với KT-XH của địa phương vào kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất mới, phát sinh của các 
ngành, lĩnh vực, tổ chức cá nhân, ... Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 
cần bổ sung thêm nhiều công trình, dự án và nhu cầu đất ở của nhân dân. Nhu 
cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 4.117,38 ha, tăng 330,26 ha so 
với hiện trạng năm 2021. 

Cụ thể từng loại đất như sau:

- Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 17,59 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.
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- Đất an ninh 

Để đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh trong mọi tình huống, huyện 
ưu tiên bố trí quỹ đất để quy hoạch cơ sở phục vụ ngành an ninh trên địa bàn 
huyện. Nhu cầu sử dụng đất  năm 2022 trên địa bàn huyện là  5,09 ha,  tăng 
0,89ha so với hiện trạng năm 2021, để xây dựng trụ sở công an xã Trần Thới; xã 
Đông Hưng và cấp giấy chứng nhận QSDĐ Công an huyện Cái Nước.

- Đất khu công nghiệp

Cần tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư trong 
và ngoài tỉnh vào đầu tư khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Nhu cầu sử dụng 
đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 246,54 ha, tăng 144,17 ha so với hiện trạng 
năm 2021, để tiếp tục tạo quỹ đất sạch khu công nghiệp Hòa Trung tại xã Lương 
Thế Trân.

- Đất thương mại, dịch vụ 

Phát triển kinh tế khu vực thương mại dịch vụ theo định hướng của huyện. 
Kết quả thu thập nhu cầu sử dụng đất của các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân.  Nhu cầu sử dụng đất  năm 2022 trên địa bàn huyện là  49,71 ha,  tăng 
27,70ha so với hiện trạng năm 2021, để xây dựng các cây xăng; trạm dừng chân; 
khu du lịch; …

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất  năm 2022 trên địa  bàn huyện là  20,23 ha,  tăng 
0,68ha so với hiện trạng năm 2021; tăng 0,88  ha để CMĐ sang đất cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và giảm 0,20 ha để chuyển sang 
khu du lịch sinh thái Kim Phụng Hảo.

- Đất phát triển hạ tầng 

Phát triển hạ tầng là một trong những vấn đề quyết định trong sự phát 
triển KT-XH của địa phương, đồng thời là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư vào 
huyện, với tầm quan trọng như vậy. Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn 
huyện là 811,31 ha, tăng 88,25 ha so với hiện trạng năm 2021. 

Cụ thể từng loại đất như sau:

+ Đất giao thông 

Giao thông như cầu nối liên kết giữa các địa phương, giúp cho nhu cầu đi 
lại của người dân và di chuyển hàng hóa; đồng thời đóng vai trò quyết định 
trong việc thu hút đầu tư từ bên ngoài vào huyện. Nhu cầu sử dụng đất năm 
2022 trên địa bàn huyện là 668,07 ha, tăng 54,34 ha so với hiện trạng năm 2021, 
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để nâng cấp, mở rộng đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm; Tuyến 
đường tránh QL1A đoạn qua thành phố Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng cầu 
Đông Hưng trên tuyến đường Cái Nước - Đầm Dơi; Bến xe Cái Nước; giao 
thông đô thị và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện trong năm 2022.

+ Đất thủy lợi

Nhu cầu sử  dụng đất  năm 2022 trên địa  bàn huyện  là  40,62  ha,  tăng 
28,50ha so với hiện trạng năm 2021, để thực hiện Dự án phát triển thủy sản bền 
vững tỉnh Cà Mau. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 3,78 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 8,44 ha, bằng với hiện 
trạng năm 2021.

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đáp ứng mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tiến tới xây 
dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trong thời gian tới ngành giáo dục đầu tư 
xây mới, mở rộng và nâng cấp các điểm trường trong huyện. Nhu cầu sử dụng đất 
năm 2022 trên địa bàn huyện là 49,83 ha, tăng 3,49 ha so với hiện trạng năm 2021.

+ Đất cơ sở thể dục thể thao

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 5,85 ha,  bằng với 
hiện trạng năm 2021.

+ Đất công trình năng lượng

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành điện trên địa bàn huyện nói riêng 
và tỉnh nói chung. Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 2,56 ha,  
tăng 1,85  ha so với hiện trạng năm 2021.

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 5,47 ha, tăng 0,09 ha 
so với hiện trạng năm 2021 để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất công trình 
bưu chính, viễn thông của bưu điện và các trạm viễn thông.



54

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 1,79 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 5,53 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.

+ Đất cơ sở tôn giáo

Nhu cầu sử dụng đất  năm 2022 trên địa  bàn huyện là  10,28 ha,  tăng 
0,18ha so với hiện trạng năm 2021.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 6,41 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.

+ Đất chợ

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 2,67 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 8,44 ha, tăng 0,25 ha 
so với hiện trạng năm 2021, để xây dựng 02 trụ sở ấp tại TT. Cái Nước và 01 trụ 
sở ấp tại xã Đông Hưng.

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 0,19 ha, bằng với 
hiện trạng năm 2021.

- Đất ở tại nông thôn

Đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng 
sang đất ở tại nông thôn. Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 
727,51 ha, tăng 46,54 ha so với hiện trạng năm 2021.

- Đất ở tại đô thị

Đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, khu dân cư, chuyển mục đích sử dụng 
sang đất ở tại đô thị. Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 
97,19ha, tăng 30,23 ha so với hiện trạng năm 2021.
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 10,45 ha,  giảm 
0,05ha so với hiện trạng năm 2021, để đo đạc tách thửa và xây dựng trụ sở công 
an xã Đông Hưng.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 6,37 ha, bằng so với 
hiện trạng năm 2021. 

- Đất tín ngưỡng

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 2,56 ha, bằng so với 
hiện trạng năm 2021. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 2.114,19 ha, giảm 
8,42 ha so với hiện trạng năm 2021, do khu công nghiệp Hòa Trung có sử dụng 
một số tuyến kênh, rạch nhỏ.

3.2.2.3. Đất chưa sử dụng

Nhu cầu sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện là 0,48 ha,  bằng với 
hiện trạng năm 2021.

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

Bảng 10: So sánh chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng 

năm 2021 
(ha)

Kế hoạch 
sử dụng đất 
năm 2022

(ha)

Tăng (), 
giảm (-) 

(ha)

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

 Tổng diện tích tự nhiên  41.707,66 41.707,66 
1 Đất nông nghiệp NNP 37.920,06 37.589,80 -330,26 

1.1 Đất trồng lúa LUA
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.679,80 5.553,24 -126,56  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD
1.6 Đất rừng sản xuất RSX
 Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 32.240,26 32.034,82 -205,44  
1.8 Đất làm muối LMU
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,74 1,74 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.787,12 4.117,38 330,26 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Hiện trạng 

năm 2021 
(ha)

Kế hoạch 
sử dụng đất 
năm 2022

(ha)

Tăng (), 
giảm (-) 

(ha)

 Trong đó:  
2.1 Đất quốc phòng CQP 17,59 17,59 
2.2 Đất an ninh CAN 4,19 5,09 0,89 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 102,37 246,54 144,17 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 22,01 49,71 27,70 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 19,55 20,23 0,68 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,  cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã DHT 723,07 811,31 88,25 

 Trong đó:  
2.9.1 Đất giao thông DGT 613,73 668,07 54,34 
2.9.2 Đất thủy lợi DTL 12,12 40,62 28,50 
2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,98 3,78 -0,20  
2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,44 8,44 
2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 46,34 49,83 3,49 
2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5,85 5,85 
2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 0,71 2,56 1,85 
2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 5,39 5,47 0,09 
2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
2.9.1
0 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,79 1,79 

2.9.1
1 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,53 5,53 

2.9.1
2 Đất cơ sở tôn giáo TON 10,10 10,28 0,18 

2.9.1
3

Đất  làm nghĩa trang,  nghĩa địa,  nhà tang lễ,  
nhà hỏa táng NTD 6,41 6,41 

2.9.1
4 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

2.9.1
5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.1
6 Đất chợ DCH 2,67 2,67 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,19 8,44 0,25 
2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,19 0,19 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 680,97 727,51 46,54 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 66,96 97,19 30,23 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,50 10,45 -0,04  
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 6,37 6,37 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18 Đất tín ngưỡng TIN 2,56 2,56 
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.122,61 2.114,19 -8,42  
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,48 0,48 
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3.3.1. Đất nông nghiệp

- Hiện trạng năm 2021 là 37.920,06 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
37.408,68 ha, thấp hơn 181,12 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 37.589,80 ha; chiếm 90,13 % diện tích 
tự nhiên; giảm 330,26 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất nông nghiệp tăng 0,03 ha được lấy từ đất ở tại 
nông thôn 0,03 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp giảm 330,29 ha do chuyển sang đất 
phi nông nghiệp như đất an ninh 0,85  ha; đất khu công nghiệp 119,61 ha;  đất 
thương mại, dịch vụ 27,35 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,68 ha; đất 
phát triển hạ tầng 98,90 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha; đất ở tại nông thôn 
52,31 ha; đất ở tại đô thị 30,33 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất nông nghiệp giảm 330,26 ha.

- Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
37.589,77 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 37.589,80 ha, thể hiện cụ 
thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Cái Nước 2.203,91 ha; 
xã  Trần  Thới  3.823,17 ha;  xã  Đông  Thới  2.545,13 ha;  xã  Đông  Hưng 
3.113,18ha; xã Tân Hưng Đông 4.853,81 ha; xã Hòa Mỹ 3.162,97 ha; xã Hưng 
Mỹ 3.300,09 ha; xã Phú Hưng 3.960,60 ha; xã Tân Hưng 5.130,04 ha; xã Thạnh 
Phú 2.950,96 ha; xã Lương Thế Trân 2.545,93 ha.

a. Đất trồng cây lâu năm

- Hiện trạng năm 2021 là 5.679,80 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
5.462,00ha, thấp hơn 91,25 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5.553,24 ha; chiếm 13,31 % diện tích 
tự nhiên; giảm 126,56 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển giảm: đất trồng cây lâu năm giảm 126,56 ha do chuyển 
sang đất nông nghiệp khác 1,71 ha; đất an ninh 0,65 ha; đất khu công nghiệp 
35,35 ha; đất thương mại, dịch vụ 20,66 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,68 ha; đất phát triển hạ tầng 31,59 ha; đất ở tại nông thôn 8,86 ha; đất ở tại đô 
thị 27,05 ha.
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+ Cân đối tăng giảm: đất trồng cây lâu năm giảm 126,56 ha.

- Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 5.553,24 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 5.553,24 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 380,00 ha; xã Trần 
Thới 438,74 ha; xã Đông Thới 245,02 ha; xã Đông Hưng 501,59 ha; xã Tân 
Hưng Đông 611,62 ha; xã Hòa Mỹ 560,15 ha; xã Hưng Mỹ 582,26 ha; xã Phú 
Hưng 645,38 ha; xã Tân Hưng 626,38 ha; xã Thạnh Phú 576,16 ha; xã Lương 
Thế Trân 385,95 ha.

b. Đất nuôi trồng thủy sản

- Hiện trạng năm 2021 là 32.240,26 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
31.946,20 ha, thấp hơn 88,61 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 32.034,82 ha; chiếm 76,81 % diện tích 
tự nhiên; giảm 205,44 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển giảm: đất  nuôi trồng thủy sản giảm 205,44 ha  do chuyển 
sang đất an ninh 0,20 ha; đất khu công nghiệp 84,26 ha; đất thương mại, dịch vụ 
6,70 ha; đất phát triển hạ tầng 67,30 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha; đất ở 
tại nông thôn 43,45 ha; đất ở tại đô thị 3,28 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất nuôi trồng thủy sản giảm 205,44 ha.

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 32.034,82 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 32.034,82 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Cái Nước 1.823,91 ha; xã Trần 
Thới 3.384,43 ha; xã Đông Thới 2.300,11 ha; xã Đông Hưng 2.611,59 ha; xã 
Tân Hưng Đông 4.242,19 ha; xã Hòa Mỹ 2.602,83 ha; xã Hưng Mỹ 2.716,90 ha; 
xã Phú Hưng 3.314,42 ha; xã Tân Hưng 4.503,66 ha; xã Thạnh Phú 2.374,80 ha; 
xã Lương Thế Trân 2.159,98 ha.

c. Đất nông nghiệp khác

- Hiện trạng năm 2021 là 0 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0,48 ha, 
thấp hơn 1,26 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,74 ha; tăng 1,74 ha so với hiện 
trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất nông nghiệp khác tăng 1,74 ha được lấy từ đất 
trồng cây lâu năm 1,71 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất nông nghiệp khác tăng 1,74 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 1,74 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Xã Hưng Mỹ 0,94 ha; xã Phú Hưng 0,80 ha.

Bảng 11: Các dự án đất nông nghiệp khác năm 2022

Số
TT Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1

Chuyển  mục  đích  sang  đất 
nông  nghiệp  khác  (Công  ty 
TNHH thủy sản Toàn Phát Cà 
Mau)  để  xây  dựng  trang  trại 
nuôi trồng thủy sản

Xã Hưng Mỹ 0,94 0,94 

2
Chuyển  mục  đích  sang  đất 
nông nghiệp khác để xây dựng 
trang trại chăn nuôi

Xã Phú Hưng 0,80 0,80 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp

- Hiện trạng năm 2021 là 3.787,12 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
4.300,00ha, cao hơn 182,62 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 4.117,38 ha; chiếm 9,87 % diện tích 
tự nhiên; tăng 330,26 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất  phi nông nghiệp tăng 330,29 ha được lấy từ đất 
cây lâu năm 124,85 ha; đất nuôi trồng thủy sản 205,44 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất phi nông nghiệp giảm 0,03 ha do chuyển sang đất 
nông nghiệp khác 0,03 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất phi nông nghiệp tăng 330,26 ha.

- Diện tích đất  phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 3.787,09 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 4.117,38 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 344,01 ha; xã Trần 
Thới 391,58 ha; xã Đông Thới 302,56 ha; xã Đông Hưng 315,25 ha; xã Tân 
Hưng Đông 399,89 ha; xã Hòa Mỹ 229,09 ha; xã Hưng Mỹ 304,50 ha; xã Phú 
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Hưng 387,31 ha; xã Tân Hưng 485,48 ha; xã Thạnh Phú 396,12 ha; xã Lương 
Thế Trân 561,60 ha.

a. Đất quốc phòng

- Hiện trạng năm 2021 là 17,59 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 22,15ha, 
cao hơn 4,56 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 17,59 ha; chiếm 0,04 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
17,59 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  là 17,59 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 1,38 ha; xã Hưng Mỹ 
0,22 ha; xã Thạnh Phú 15,99 ha.

b. Đất an ninh 

- Hiện trạng năm 2021 là 4,19 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 6,19 ha, 
cao hơn 1,10 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,09 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; tăng 0,89 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất an ninh  tăng 0,89 ha được lấy từ đất trồng cây lâu 
năm 0,65 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,20 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất an ninh tăng 0,89 ha.

- Diện tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 4,19 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 5,09 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 3,10 ha; xã Đông Hưng 
0,05ha; xã Tân Hưng Đông 1,62 ha; xã Phú Hưng 0,03 ha; xã Tân Hưng 0,09 ha.

Bảng 12: Các dự án đất an ninh năm 2022

Số
TT Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Trụ sở công an xã Đông Hưng Xã Đông 
Hưng 0,05 0,05 

2 Trụ sở công an xã Trần Thới Xã Trần Thới 0,20 0,20 
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Số
TT Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

3 Công an huyện Cái Nước (cấp 
giấy chứng nhận QSDĐ) TT. Cái Nước 3,10 2,45 0,65 

c. Đất khu công nghiệp

- Hiện trạng năm 2021 là 102,37 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
326,00ha, cao hơn 79,46 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 246,54 ha; chiếm 0,59 % diện tích tự 
nhiên; tăng 144,17 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất khu công nghiệp tăng 144,17 ha được lấy từ đất 
trồng cây lâu năm 35,35 ha; đất nuôi trồng thủy sản 84,26 ha; đất phát triển hạ 
tầng 11,17 ha; đất ở tại nông thôn 4,97 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 8,42 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất khu công nghiệp tăng 144,17 ha.

- Diện tích đất  khu công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng đến 
năm 2030 là 102,37 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 246,54 ha, thể hiện đến xã 
Lương Thế Trân 246,54 ha.

Bảng 13: Dự án đất khu công nghiệp năm 2022

Số
TT Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)
Khu  công  nghiệp  Hòa  Trung 
(tổng diện tích là 326 ha) (trong 
đó bao gồm:  Dự án đầu tư nhà 
máy  xử  lý  chế  biến  phụ  phẩm 
thủy  hải  sản  (Công  ty  CP  Việt 
Nam  Green)  diện  tích  1,04  ha; 
Dự  án  Nhà  máy  sản  xuất  dịch 
tôm,  bột  tôm  và  các  sản  phẩm 
thủy sản (Công ty CP Việt Nam 
Food) diện  tích  1,87 ha;  Dự án 
sản xuất thực phẩm, nguyên liệu 
thực phẩm, nguyên liệu thức ăn 
chăn nuôi, thủy sản từ phụ phẩm 
thủy  sản  (Cty  TNHH  TM 
Nguyên Na) diện tích 2,49 ha)

Xã Lương 
Thế Trân 246,54 102,37 144,17 
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d. Đất thương mại dịch vụ

- Hiện trạng năm 2021 là 22,01 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 77,72ha, 
cao hơn 28,00 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 49,71 ha; chiếm 0,12 % diện tích tự 
nhiên; tăng 27,70 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất thương mại dịch vụ tăng 27,70 ha được lấy từ đất 
trồng cây lâu năm 20,66 ha; đất nuôi trồng thủy sản 6,70 ha; đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp 0,20 ha; đất ở tại nông thôn 0,12 ha; đất ở tại đô thị 0,03 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất thương mại dịch vụ tăng 27,70 ha.

- Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 22,01 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  là 49,71 ha; thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Cái Nước 3,11 ha; xã Trần Thới 
11,50 ha; xã Đông Hưng 15,49 ha; xã Tân Hưng Đông 2,08 ha; xã Hòa Mỹ 
0,20ha; xã Hưng Mỹ 0,94 ha; xã Phú Hưng 2,93 ha; xã Tân Hưng 0,01 ha; xã 
Thạnh Phú 12,96 ha; xã Lương Thế Trân 0,50 ha.

Bảng 14: Các dự án đất thương mại dịch vụ năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1
Cửa  hàng  kinh  doanh  xăng 
dầu  (Công  ty  xăng  dầu  Cà 
Mau)

TT. Cái Nước 0,10 0,10 

2
Cửa hàng xăng dầu Chí Linh 
(Công  ty  TNHH  xăng  dầu 
Chí Linh)

Xã Phú Hưng 0,21 0,21 

3 Khu  du  lịch  sinh  thái  Kim 
Phụng Hảo

Xã Thạnh 
Phú 5,07 5,07 

4

Cửa  hàng  kinh  doanh  xăng 
dầu  Thảo  My  (Công  ty 
TNHH  cửa  hàng  xăng  dầu 
Thảo My)

Xã Thạnh 
Phú 0,02 0,02 

5 Cửa hàng xăng dầu số 28 - 
Công ty xăng dầu Cà Mau Xã Hưng Mỹ 0,18 0,18 

6 Cửa hàng xăng dầu số 19 Xã Trần Thới 0,10 0,10 

7 Cửa  hàng  kinh  doanh  xăng 
dầu (DNTN xăng dầu) Xã Hòa Mỹ 0,20 0,20 
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

8 CMĐ sang  đất  thương  mại, 
dịch vụ Xã Phú Hưng 2,25 2,25 

9 CMĐ sang  đất  thương  mại, 
dịch vụ TT. Cái Nước 0,10 0,10 

10 Cửa hàng xăng dầu (Công ty 
TNHH MTV Tân Hải)

Xã Thạnh 
Phú 0,06 0,06 

11 Khu  du  lịch  sinh  thái  Sân 
Chim Chà là

Xã Đông 
Hưng 15,40 15,40 

12 CMĐ sang  đất  thương  mại, 
dịch vụ TT. Cái Nước 1,09 0,29 0,80 

13 Trạm dừng chân (CMĐ sang 
đất thương mại, dịch vụ)

Xã Tân Hưng 
Đông 0,90 0,90 

14 CMĐ sang  đất  thương  mại, 
dịch vụ TT. Cái Nước 0,40 0,40 

15 Điểm du lịch Quốc tế Xã Thạnh 
Phú 6,42 4,50 1,92 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Hiện trạng năm 2021 là 19,55 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 33,00ha, 
cao hơn 12,78 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 20,23 ha; chiếm 0,05 % diện tích tự 
nhiên; giảm 0,68 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 0,88 ha được 
lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,68 ha; đất phát triển hạ tầng 0,20 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,20 ha do 
chuyển sang đất thương mại - dịch vụ 0,20 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 0,68 ha.

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử 
dụng năm 2022 là 19,35 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  là 20,23 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,11 ha; xã Trần Thới 
4,01 ha; xã Đông Thới 0,19 ha; xã Đông Hưng 0,07 ha; xã Tân Hưng Đông 
0,08ha; xã Hưng Mỹ 1,77 ha; xã Phú Hưng 1,23 ha; xã Tân Hưng 0,20 ha; xã 
Thạnh Phú 0,45 ha; xã Lương Thế Trân 12,13 ha.



64

Bảng 15: Các dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1
CMĐ sang đất  cơ sở sản 
xuất phi nông nghiệp TT. Cái Nước 0,05 0,05 

2 CMĐ hộ gia đình, cá nhân 
(Lê Kim La) Xã Phú Hưng 0,13 0,13 

3

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

Xã Hưng Mỹ 0,20 0,20 

4
Dự án nước sạch tập trung 
bền vững và ứng phó biến 
đổi khí hậu tỉnh Cà Mau

Xã Phú Hưng, 
Tân Hưng, 
Đông Thới

0,50 0,50 

5 Trạm cấp nước (trạm số 1) TT. Cái Nước 0,02 0,02 0,00 

6 Trạm cấp nước (trạm số 2) TT. Cái Nước 0,03 0,03 0,00 

g. Đất phát triển hạ tầng

- Hiện trạng năm 2021 là 723,07 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
1.212,00ha, cao hơn 400,69 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 811,31 ha; chiếm 1,95 % diện tích tự 
nhiên; tăng 88,25 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất phát triển hạ tầng tăng 99,62 ha được lấy từ đất 
trồng cây lâu năm 31,59 ha; đất nuôi trồng thủy sản 67,30 ha; đất ở tại nông thôn 
0,65 ha; đất ở tại đô thị 0,07 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất phát triển hạ tầng giảm 11,37 ha do chuyển sang 
đất khu công nghiệp 11,17 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất phát triển hạ tầng tăng 88,25 ha.

- Diện tích đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 711,70 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 811,31 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 89,05 ha; xã Trần 
Thới 65,07 ha; xã Đông Thới 68,95 ha; xã Đông Hưng 38,36 ha; xã Tân Hưng 
Đông 65,28 ha; xã Hòa Mỹ 68,00 ha; xã Hưng Mỹ 89,61 ha; xã Phú Hưng 94,44ha; 
xã Tân Hưng 86,82 ha; xã Thạnh Phú 87,73 ha; xã Lương Thế Trân 58,01ha.
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Đất phát triển hạ tầng gồm:

* Đất giao thông

-  Hiện trạng năm 2021 là 613,73 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
987,61ha, cao hơn 319,54 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 668,07 ha; chiếm 1,60 % diện tích tự 
nhiên; tăng 54,34 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất giao thông tăng 65,51 ha được lấy từ đất trồng cây 
lâu năm 31,11 ha; đất nuôi trồng thủy sản 33,73 ha; đất ở tại nông thôn 0,60 ha; 
đất ở tại đô thị 0,07 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất giao thông giảm 11,17 ha do chuyển sang đất khu 
công nghiệp 11,17 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất giao thông tăng 54,34 ha.

- Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
602,56 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là  668,07 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 59,72 ha; xã Trần 
Thới 59,96 ha; xã Đông Thới 34,61 ha; xã Đông Hưng 34,01 ha; xã Tân Hưng 
Đông 57,94 ha;  xã Hòa Mỹ 64,33 ha;  xã Hưng Mỹ 79,09 ha;  xã Phú Hưng 
84,34ha; xã Tân Hưng 70,26 ha; xã Thạnh Phú 73,72 ha; xã Lương Thế Trân 
50,10 ha.

Bảng 16: Các dự án đất giao thông năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Bến xe Cái Nước TT. Cái Nước 0,92 0,92 

2 Đường  vào  Khu  tập  thể 
bệnh viện Cái Nước TT. Cái Nước 0,35 0,35 

3 Đường ông Phụng TT. Cái Nước 0,30 0,09 0,21 

4 Đường Đìa Ao đến trụ sở ấp 
Tân Trung Xã Tân Hưng 2,50 0,45 2,05 

5 Đường  kênh  Xáng  Đông 
Hưng (Giáo Hồ giai đoạn 2) Xã Đông Thới 0,82 0,55 0,27 

6 Đường Mỹ Hòa (Giai đoạn 2) Xã Trần Thới 0,89 0,45 0,45 
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

7 Đường  Mỹ  Hưng  -  An 
Hưng Xã Trần Thới 1,53 0,77 0,77 

8 Đường  Kênh  Xáng  Đông 
Hưng ấp Mỹ Tân Xã Trần Thới 0,99 0,66 0,33 

9 Đường số 13 Xã Trần Thới 0,06 0,06 

10 Đường  khu  dân  cư  (thoát 
hiểm) Xã Trần Thới 0,06 0,06 

11 Đường Đìa Sập QL.1A đến 
nhà ông Hiếu Xã Hòa Mỹ 0,85 0,68 0,17 

12 Đường Biện Tràng Xã Hưng Mỹ 0,75 0,37 0,38 

13 Đường  Xóm Mới  (Nhà  Bà 
Liệt-Cầu Mười Thoại) Xã Đông Hưng 1,23 0,62 0,61 

14 Đường Vườn Tre Xã Đông Hưng 0,54 0,27 0,27 

15 Đường  Kênh  Chống  Mỹ 1 
(Nhà bà Dậu - nhà ông Ý) Xã Đông Hưng 1,55 0,40 1,15 

16 Đường Kênh Tắc Cây Xoài TT. Cái Nước 0,80 0,40 0,40 

17 Đường  Cái  Nước  –  Đầm 
Cùng giai đoạn 2 TT. Cái Nước 0,20 0,10 0,10 

18 Đường  Ông  Tôn  –  Lung 
Sình TT. Cái Nước 0,46 0,23 0,23 

19 Đường Chùm Gộc 1 TT. Cái Nước 0,30 0,15 0,15 

20 Đường Lung Lá TT. Cái Nước 0,34 0,17 0,17 

21 Đường Lung Ngang TT. Cái Nước 0,88 0,44 0,44 

22 Đường Lung Sình TT. Cái Nước 0,66 0,33 0,33 

23
Đường  Chệt  Tiên  (từ  Cầu 
Chệt Tiên đến nhà ông Cao 
Văn Đảm)

Xã Hòa Mỹ 3,75 3,75 

24
Đường Đường Đào - Chống 
Mỹ (nhà ông Đặng đến nhà 
ông Tâm)

Xã Hòa Mỹ 7,50 7,50 

25
Đường Bờ Dừa 2 (Phần đất 
ông Mãi-giáp xã Tân Hưng 
Đông)

Xã Đông Hưng 0,45 0,45 

26 Đường Kênh Cựa Gà Ngánh Xã Đông Hưng 0,19 0,19 

27
Đường kênh Ngang (giáp lộ 
nhựa  Sân  Chim  Chà  Là  - 
giáp Kênh Thị Kiển)

Xã Đông Hưng 0,45 0,45 
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

28
Đường  Kênh  Chống  Mỹ 1 
(Nhà  ông  Thu-nhà  ông 
Lẫm)

Xã Đông Hưng 1,12 0,84 0,28 

29 Đường Đê Đông Xã Đông Hưng 2,10 1,05 1,05 

30 Đường Kênh thủy lợi Xã Đông Hưng 0,19 0,19 

31
Đường  sông  Phong  Lưu 
(cầu  kênh  Tắc-Cầu  Phong 
Lưu)

Xã Đông Hưng 1,02 0,68 0,34 

32 Đường Bào Kè - Năm Đảm Xã Lương Thế 
Trân 0,60 0,60 

33 Đường Lung Châu Xã Lương Thế 
Trân 0,05 0,05 

34 Đường Hàng Cồng Xã Lương Thế 
Trân 0,40 0,40 

35
Dự án đầu tư xây dựng cầu 
Đông  Hưng  trên  tuyến 
đường Cái Nước - Đầm Dơi

Xã Đông Thới 0,50 0,50 

36 Tuyến  đường  tránh  QL1A 
đoạn qua thành phố Cà Mau

Xã Lương Thế 
Trân 22,88 22,88 

37 Đường  vào  Khu  dân  cư 
Khóm 1, thị trấn Cái Nước TT. Cái Nước 0,06 0,06 

38 Đường Kênh thủy lợi Xã Tân Hưng 
Đông 1,20 1,20 

39 Đường  huyện  Cái  Nước  - 
Phú Mỹ

Xã Tân Hưng 
Đông 0,30 0,01 0,29 

40 Đường Miếu họ Đặng Xã Tân Hưng 
Đông 0,50 0,50 

41 Đường Kênh Xáng Lộ xe Xã Tân Hưng 
Đông 0,10 0,10 

42 Lộ Kênh xáng Phú Mỹ Xã Tân Hưng 
Đông 0,52 0,52 

43 Lộ Kênh Bờ Dừa Xã Tân Hưng 
Đông 0,18 0,18 

44 Lộ Kênh Ranh Xã Tân Hưng 
Đông 0,56 0,56 

45 Đường Mẫu Bà Tú Xã Đông Hưng 0,54 0,09 0,45 

46 Đường cụm dân cư Xã Đông Hưng 0,38 0,11 0,27 

47 Đường vào UBND xã Xã Đông Hưng 0,28 0,21 0,07 

48 Đường Đập Vườn Xã Phú Hưng 0,20 0,20 
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

49 Đường  Ông  Tân  -  Láng 
Vườn Xã Phú Hưng 0,32 0,32 

50 Đường  Kinh  Giữa  -  Biện 
Tràng Xã Phú Hưng 0,78 0,78 

51
Đường  bê  tông  Xóm  Cái 
Giữa (nhà ông Tuấn -  Cầu 
Cái Giữa)

Xã Thạnh Phú 0,20 0,03 0,17 

52

Đường  bê  tông  tuyến  cầu 
Thủy Lợi - cầu Út Minh và 
tuyến Cầu 3 Danh - Đìa Lỡ 
(ghép tuyến)

Xã Thạnh Phú 0,22 0,22 

53 Đường  bê  tông  Sở  Tại  - 
Láng Cùng liên ấp Xã Thạnh Phú 0,15 0,15 

54
Đường bê tông tuyến Rạch 
Muỗi  và  tuyến  Ao  Chuối 
(ghép tuyến) giai đoạn 2

Xã Thạnh Phú 0,10 0,10 

55 Đường Kinh 1 - Lung Ráng Xã Đông Thới 0,36 0,24 0,12 

56 Đường  Xóm  Lung  -  Kinh 
Cùng Xã Đông Thới 0,25 0,16 0,09 

57 Đường Xóm Mới - Mẫu số 3 Xã Đông Thới 1,00 0,80 0,20 

58 Đường Cò đấu nối Xã Đông Thới 0,35 0,28 0,07 

59 Đường Kinh nhỏ trái Xã Đông Thới 0,60 0,48 0,12 

60 Đường Họa Đồ trái Xã Đông Thới 0,25 0,20 0,05 

61 Đường sông Cái Nước Xã Đông Thới 0,30 0,24 0,06 

62 Đường về trường TH Đông 
Thới 2 Xã Đông Thới 0,25 0,10 0,15 

63
Dự  án  nâng  cấp,  mở  rộng 
đường  Cái  Nước  -  Vàm 
Đình - Cái Đôi Vàm

TT. Cái Nước, 
xã Trần Thới 9,40 0,00 9,40 

64 Cầu Láng Tượng Xã Tân Hưng 
Đông 0,02 0,02 

65 Đường Đê Đông Xã Tân Hưng 0,60 0,60 
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* Đất thủy lợi

- Hiện trạng năm 2021 là 12,12 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 28,84ha, 
thấp hơn 11,78 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 40,62 ha; chiếm 0,10 % diện tích tự 
nhiên; tăng 28,50 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất thủy lợi tăng 28,50 ha được lấy từ đất nuôi trồng 
thủy sản 28,50 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất thủy lợi tăng 28,50 ha.

- Diện tích đất  thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
12,12 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 40,62  ha;  thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,56 ha; xã Trần Thới 
0,39 ha; xã Đông Thới 28,50 ha; xã Hòa Mỹ 0,25 ha; xã Hưng Mỹ 0,22 ha; xã 
Phú Hưng 0,69  ha; xã Tân Hưng 4,02 ha; xã Thạnh Phú 0,85 ha; xã Lương Thế 
Trân 5,15 ha.

Bảng 17: Các dự án đất thủy lợi năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1

Dự án phát triển thủy 
sản bền vững tỉnh Cà 
Mau  (Đê  bao  chống 
tràn,  kết  hợp  lộ  giao 
thông nông thôn)

Xã Đông Thới 28,50 28,50 

2

Dự  án  đầu  tư  xây 
dựng hệ thống thủy lợi 
Tiểu  vùng  III  -  Nam 
Cà Mau (giao đất, cho 
thuê đất)

Xã Hưng Mỹ, xã 
Hòa Mỹ 0,41 0,41

- Cống Quang Đàm Xã Hưng Mỹ 0,03 0,03

- Cống Rau Dừa Xã Hưng Mỹ 0,12 0,12
- Cống Biện Tràng Xã Hưng Mỹ 0,06 0,06
- Cống Nước Đục Xã Hưng Mỹ 0,04 0,04
- Cống Mò Om Xã Hòa Mỹ 0,09 0,09
- Cống Ba Tô Xã Hòa Mỹ 0,04 0,04
- Cống Chống Mỹ 2-2 Xã Hòa Mỹ 0,02 0,02
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

3

Dự  án  đầu  tư  xây 
dựng  công  trình  hệ 
thống  thủy  lợi  Tiểu 
vùng II, III, V Cà Mau

Xã Thạnh Phú, 
Hưng Mỹ, Phú 

Hưng

- Cống Kênh Chẹt Xã Thạnh Phú 0,20 0,20 

- Cống Bộ Phát Xã Thạnh Phú 0,23 0,23 

- Cống Xã Hùng Xã Thạnh Phú 0,20 0,20 

- Cống Rạch Muỗi Xã Thạnh Phú, 
Phú hưng 0,13 0,13 

- Cống Kênh Cống Xã Thạnh Phú 0,28 0,28 

- Cống Tư Hội Xã Thạnh Phú 0,03 0,03 

- Cống Sáu Do Xã Thạnh Phú 0,04 0,04 

- Cống Hở Xã Thạnh Phú 0,05 0,05 

- Cống Bộ Tời Xã Thạnh Phú 0,13 0,13 

- Cống Láng Tượng Xã Thạnh Phú 0,15 0,15 

- Cống Ngã Tư Xã Thạnh Phú 0,03 0,03 

- Cống Cái Rắn Xã Thạnh Phú 0,11 0,11 

- Cống Sáu Lá Xã Thạnh Phú 0,21 0,21 

- Cống Lung Môn Xã Thạnh Phú 0,24 0,24 

- Cống Giáo Mậu Xã Phú Hưng 0,24 0,24 

- Cống Kênh Cùng Xã Phú Hưng,  
Hưng Mỹ 0,14 0,14 

- Cống Bảy Phong Xã Phú Hưng 0,08 0,08 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa

- Hiện trạng năm 2021 là 3,98 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 10,08ha, 
cao hơn 6,30 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3,78 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; giảm 0,20 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở văn hóa giảm 0,20 ha do chuyển 
sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: đất xây dựng cơ sở văn hóa giảm 0,20 ha.
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- Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích sử dụng 
năm 2022 là 3,78 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 3,78 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,69 ha;  xã Hưng Mỹ 
0,35ha; xã Phú Hưng 0,46 ha; xã Tân Hưng 1,89 ha; xã Thạnh Phú 0,39 ha.

* Đất xây dựng cơ sở y tế

- Hiện trạng năm 2021 là 8,44 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 8,13 ha, 
thấp hơn 0,31 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,44 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 8,44 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 8,44 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 6,21 ha; xã Trần Thới 
0,49ha; xã Đông Thới 0,34 ha; xã Đông Hưng 0,10 ha; xã Tân Hưng Đông 0,22 
ha; xã Hòa Mỹ 0,18 ha; xã Hưng Mỹ 0,16 ha; xã Phú Hưng 0,15 ha; xã Tân 
Hưng 0,21 ha; xã Thạnh Phú 0,20 ha; xã Lương Thế Trân 0,17 ha.

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

- Hiện trạng năm 2021 là 46,34 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 45,48ha, 
thấp hơn 4,35 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 49,83 ha; chiếm 0,12 % diện tích tự 
nhiên; tăng 3,49 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 3,49 ha 
được lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,04 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,42 ha; đất ở 
tại nông thôn 0,03 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 3,49 ha.

- Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục 
đích sử dụng năm 2022 là 46,34 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  là 49,83 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 6,14 ha; xã Trần Thới 
3,22 ha; xã Đông Thới 3,45 ha; xã Đông Hưng 2,89 ha; xã Tân Hưng Đông 
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5,33ha; xã Hòa Mỹ 2,89 ha; xã Hưng Mỹ 5,49 ha; xã Phú Hưng 6,36 ha; xã Tân 
Hưng 6,10 ha; xã Thạnh Phú 5,82 ha; xã Lương Thế Trân 2,15 ha.

Bảng 18: Các dự án đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Trường  Mẫu giáo  Măng 
Non Xã Đông Hưng 0,21 0,21 0,00 

2 Trường  tiểu  học  Lương 
Thế Trân

Xã Lương Thế 
Trân 0,52 0,52 

3 Trường  Mầm  non  Hữu 
nghị Việt - Đức

Xã Lương Thế 
Trân 0,27 0,27 

4 Trường  Tiểu  học  Phú 
Hưng A Xã Phú Hưng 1,50 1,50 

5 Trung tâm sát hạch lái xe 
Vĩnh Hòa Xã Hòa Mỹ 0,60 0,60 

6 Trường  Tiểu  học  Đông 
Thới 2 (giao đất) Xã Đông Thới 0,60 0,60 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

- Hiện trạng năm 2021 là 5,85 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 21,87ha, 
cao hơn 16,02 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,85 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích 
sử dụng năm 2022 là 5,85 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 5,85 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 5,85 ha.

* Đất công trình năng lượng

- Hiện trạng năm 2021 là 0,71 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
104,04ha, cao hơn 101,48 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2,56 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; tăng 1,85 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất  công trình năng lượng tăng 1,85 ha được lấy từ 
đất trồng cây lâu năm 0,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,65 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: đất công trình năng lượng tăng 1,85 ha.

- Diện tích đất  công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng 
năm 2021 là 0,71 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 2,56 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,02 ha; xã Trần Thới 
0,12ha; xã Tân Hưng Đông 1,21 ha; xã Hòa Mỹ 0,35 ha; xã Hưng Mỹ 0,31 ha; 
xã Phú Hưng 0,07 ha; xã Tân Hưng 0,15 ha; xã Thạnh Phú 0,15 ha; xã Lương 
Thế Trân 0,17 ha.

Bảng 19: Các dự án đất công trình năng lượng năm 2022

ST
T Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Đường dây 220kV Năm 
Căn - Cà Mau 2

Xã Hòa Mỹ, Hưng 
Mỹ, Tân Hưng 

Đông, Trần Thới
1,23 1,23 

2 Dự án nhà máy điện gió 
Cà Mau 1A

Xã Tân Hưng, 
Lương Thế Trân, 
Thạnh Phú, Phú 

Hưng

0,50 0,50

3

Phân  pha  dây  dẫn 
đường  dây 110kV 173 
Cà Mau 2 -  132 Ngọc 
Hiển

xã Lương Thế Trân, 
Phú Hưng, Hưng 
Mỹ, Hòa Mỹ, Tân 

Hưng Đông, TT Cái 
Nước

0,12 0,12 

4 Trạm 110kV  Cái Nước 
(cấp GCN) Xã Tân Hưng Đông 0,69 0,69

* Đất công trình bưu chính viễn thông

- Hiện trạng năm 2021 là 5,39 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 1,26 ha, 
thấp hơn 4,22 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,47 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; tăng 0,09 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất công trình bưu chính viễn thông tăng  0,09  ha 
được lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,07 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: đất công trình bưu chính viễn thông tăng 0,09 ha.

- Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không thay đổi mục đích 
sử dụng năm 2022 là 5,39 ha.
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 5,47 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,54 ha; xã Trần Thới 
0,06ha; xã Đông Thới 0,06 ha; xã Đông Hưng 0,02 ha; xã Hưng Mỹ 0,06 ha; xã 
Phú Hưng 0,20 ha; xã Tân Hưng 0,06 ha; xã Thạnh Phú 4,33 ha; xã Lương Thế 
Trân 0,14 ha.

Bảng 20: Các dự án đất công trình bưu chính viễn thông năm 2022

ST
T Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Bưu điện huyện Cái Nước Xã Đông Hưng 0,01 0,01 

2 Trạm viễn thông Cái Giếng Xã Tân Hưng 0,05 0,05 

3 Trạm viễn thông Cái Rắn Xã Phú Hưng 0,08 0,08 

4 Trung  tâm viễn  thông  Cái 
Nước - Phú Tân TT. Cái Nước 0,13 0,13 

5 Trạm viễn thông Trần Thới Xã Trần Thới 0,04 0,04 

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa

- Hiện trạng năm 2021 là 1,79 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 15,92ha, 
cao hơn 14,13 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,79 ha; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất  có di tích lịch sử - văn hóa không thay đổi mục đích sử 
dụng năm 2022 là 1,79 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 1,79 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,83 ha; xã Trần Thới 
0,26ha; xã Hưng Mỹ 0,16 ha; xã Thạnh Phú 0,54 ha.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải

- Hiện trạng năm 2021 là 5,53 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 55,00ha, 
cao hơn 49,47 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,53 ha; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải không thay đổi mục đích sử dụng 
năm 2022 là 5,53 ha.
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 5,53 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 4,28 ha; xã Hưng Mỹ 0,84ha; 
xã Tân Hưng 0,41 ha.

* Đất cơ sở tôn giáo

- Hiện trạng năm 2021 là 10,10 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 10,81ha, 
cao hơn 0,53 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,28 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 
nhiên; tăng 0,18 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất cơ sở tôn giáo tăng 0,18 ha được lấy từ đất trồng 
cây lâu năm 0,18 ha. Đất cơ sở tôn giáo tăng để thực hiện công trình Hội quán 
Hưng Hiệp Tự tại xã Đông Hưng.

+ Cân đối tăng giảm: đất cơ sở tôn giáo tăng 0,18 ha.

- Diện tích đất cơ sở tôn giáo không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 
là 10,10 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  là 10,28 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,23 ha; xã Trần Thới 
0,33  ha; xã Đông Thới  0,13  ha; xã Đông Hưng 1,35 ha; xã Tân Hưng Đông 
0,34ha; xã Hưng Mỹ 1,77 ha; xã Phú Hưng 2,06 ha; xã Tân Hưng 3,27 ha; xã 
Thạnh Phú 0,72 ha; xã Lương Thế Trân 0,09 ha.

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

- Hiện trạng năm 2021 là 6,41 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 13,00ha, 
cao hơn 6,59 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 6,41 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không 
thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 6,41 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 6,41 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 2,55 ha; xã Trần Thới 
0,10ha; xã Đông Thới 1,85 ha; xã Tân Hưng Đông 0,25 ha; xã Hưng Mỹ 0,46ha; 
xã Tân Hưng 0,47 ha; xã Thạnh Phú 0,71 ha; xã Lương Thế Trân 0,03 ha.
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* Đất chợ
- Hiện trạng năm 2021 là 2,67 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 4,69 ha, 
cao hơn 2,02 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2,67 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất chợ không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 2,67 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 2,67 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 1,43 ha; xã Trần Thới 
0,14ha; xã Hưng Mỹ 0,69 ha; xã Phú Hưng 0,11 ha; xã Thạnh Phú 0,29 ha.

h. Đất sinh hoạt cộng đồng

- Hiện trạng năm 2021 là 8,19 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 9,91 ha, 
cao hơn 1,47 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8,44 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 
nhiên; tăng 0,25 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,25 ha được lấy từ 
đất nuôi trồng thủy sản 0,25 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,25 ha.

- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 8,19 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 8,44 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,80 ha; xã Trần Thới 
1,15ha; xã Đông Thới 0,40 ha; xã Đông Hưng 0,76 ha; xã Tân Hưng Đông 
0,76ha; xã Hòa Mỹ 0,47 ha; xã Hưng Mỹ 0,56 ha; xã Phú Hưng 1,34 ha; xã Tân 
Hưng 0,90 ha; xã Thạnh Phú 0,31 ha; xã Lương Thế Trân 0,59 ha.
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Bảng 21: Các dự án đất sinh hoạt cộng đồng năm 2022

ST
T Tên dự án Địa điểm

Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1
Trụ sở sinh hoạt ấp Ngọc 
Hườn TT Cái Nước         0,10         0,10 

2 Trụ sở ấp Đồng Tâm TT Cái Nước         0,10         0,10 

3 Trụ sở ấp Nhà Thính A Xã Đông 
Hưng         0,05         0,05 

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

- Hiện trạng năm 2021 là 0,19 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha, 
thấp hơn 0,19 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,19 ha; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng không thay đổi mục đích 
sử dụng năm 2022 là 0,19 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 0,19 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,19 ha.

k. Đất ở tại nông thôn

- Hiện trạng năm 2021 là 680,97 ha.

-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
683,00ha, thấp hơn 44,51 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 727,51 ha; chiếm 1,74 % diện tích tự 
nhiên; tăng 46,54 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất ở tại nông thôn tăng 52,31 ha được lấy từ đất 
trồng cây lâu năm 8,86 ha; đất nuôi trồng thủy sản 43,45 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất ở tại nông thôn giảm 5,77 ha do chuyển sang đất 
nông nghiệp khác 0,03 ha; đất khu công nghiệp 4,97 ha; đất thương mại, dịch vụ 
0,12 ha; đất phát triển hạ tầng 0,65 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất ở tại nông thôn tăng 46,54 ha.

- Diện tích đất  ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng năm 
2022 là 675,20 ha.
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 727,51 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Xã Trần Thới 67,45 ha; xã Đông Thới 
45,81 ha; xã Đông Hưng 54,25 ha; xã Tân Hưng Đông 92,37 ha; xã Hòa Mỹ 
49,01 ha; xã Hưng Mỹ 59,74 ha; xã Phú Hưng 93,53 ha; xã Lương Thế Trân 
81,50 ha.

Bảng 22: Các dự án đất ở tại nông thôn năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1 Khu  dân  cư  Tân  Bửu, 
Phong Lưu Xã Tân Hưng 4,02 0,03 3,99 

2

Dự án đầu tư xây dựng nhà 
ở  Khu  dân  cư  chợ  Rau 
Dừa  (KDC  LA13-14),  xã 
Hưng  Mỹ,  huyện  Cái 
Nước

Xã Hưng Mỹ 0,72 0,72 

3
Dự án Khu dịch vụ - dân 
cư  Khu  công  nghiệp  Hòa 
Trung

Xã Lương Thế 
Trân 36,70 36,70 

4 Tuyến Quốc lộ 1A

Lương Thế 
Trân, Thạnh 

Phú, Phú Hưng, 
Hưng Mỹ, Hòa 
Mỹ, Tân Hưng 

Đông, Trần 
Thới

4,60 4,60 

5
Các  tuyến  đường  trong 
quy hoạch  khu  trung  tâm 
xã

Xã Trần Thới, 
Đông Thới, 
Đông Hưng, 
Tân Hưng 

Đông, Hòa Mỹ, 
Hưng Mỹ, Phú 

Hưng, Tân 
Hưng, Thạnh 

Phú, Lương Thế 
Trân

2,00 2,00 

6 Tuyến  đường  vào  khu 
Lung Lá Nhà Thể Xã Thạnh Phú 0,10 0,10 

7 Tuyến  Phú  Hưng  -  Tân 
Hưng

Xã Phú Hưng, 
xã Tân Hưng 0,20 0,20 

8 Lộ liên huyện về Trần Văn 
Thời Xã Hưng Mỹ 0,10 0,10 

9 Đường ô tô  về  trung tâm 
xã Xã Hưng Mỹ 0,10 0,10 
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STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

10 Tuyến  đường  bờ  Nam 
sông Đốc

Xã Hưng Mỹ, 
xã Hòa Mỹ 0,40 0,40 

11 Đường ô tô về xã Hòa Mỹ Xã Hòa Mỹ 0,10 0,10 

12 Đường huyện Cái Nước - 
Phú Mỹ

Xã Tân Hưng 
Đông 0,30 0,30 

13 Tuyến lộ Tân Duyệt xã Đông Hưng, 
xã Đông Thới 0,30 0,30 

14 Đường vào UBND xã Xã Đông Hưng 0,10 0,10 

15 Các  tuyến  lộ  giao  thông 
nông thôn còn lại

Xã Trần Thới, 
Đông Thới, 
Đông Hưng, 
Tân Hưng 

Đông, Hòa Mỹ, 
Hưng Mỹ, Phú 

Hưng, Tân 
Hưng, Thạnh 

Phú, Lương Thế 
Trân

2,60 2,60 

l. Đất ở tại đô thị

- Hiện trạng năm 2021 là 66,96 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 96,00ha, 
thấp hơn 1,19 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 97,19 ha; chiếm 0,23 % diện tích tự 
nhiên; tăng 30,23 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

+ Chu chuyển tăng: đất ở tại đô thị tăng 30,33 ha được lấy từ đất trồng 
cây lâu năm 27,05 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,28 ha.

+ Chu chuyển giảm: đất ở tại đô thị giảm 0,10 ha do chuyển sang đất giao 
thông 0,07 ha; đất thương mại, dịch vụ 0,03 ha.

+ Cân đối tăng giảm: đất ở tại đô thị tăng 30,23 ha.

- Diện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
66,86 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 97,19 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 97,19 ha.
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Bảng 23: Các dự án đất ở tại đô thị năm 2022

STT Tên dự án Địa điểm
Diện tích 
kế hoạch 

(ha)

Diện tích 
hiện trạng 

(ha)

Diện tích 
tăng thêm

(ha)

1

Dự án  đầu  tư  xây  dựng 
nhà  ở  Khu  dân  cư  Bến 
tàu – LA37, thị  trấn Cái 
Nước, huyện Cái Nước

TT. Cái Nước 3,20 3,20 

2 Khu dân cư lương thực TT. Cái Nước 2,03 1,30 0,73 

3 Khu  đô  thị  thị  trấn  Cái 
Nước TT. Cái Nước 23,00 23,00 

4 Khu  dân  cư  lương  thực 
(giai đoạn 2) TT. Cái Nước 3,00 1,15 1,85 

5 Tuyến Quốc lộ 1A TT. Cái Nước 0,20 0,20 

6 Lộ Cái Nước - Phú Tân TT. Cái Nước 0,10 0,10 

7
Các tuyến  lộ  giao  thông 
còn  lại  trên  địa  bàn  TT 
Cái Nước

TT. Cái Nước 0,40 0,40 

8
Các  tuyến  đường  trong 
quy hoạch khu trung tâm 
thị trấn 

TT. Cái Nước 0,20 0,20 

9 Tuyến lộ Tân Duyệt TT. Cái Nước 0,20 0,20 

10 Tuyến Cây Hương TT. Cái Nước 0,10 0,10 

11 Tuyến  Kênh  Xáng  Cái 
Nước – Đầm Cùng TT. Cái Nước 0,10 0,10 

12 Tuyến Lộ Vành Đai TT. Cái Nước 0,10 0,10 

13 Tuyến đường 19/5 TT. Cái Nước 0,10 0,10 

14 Tuyến đường Hồ Thị Kỷ TT. Cái Nước 0,05 0,05 

m. Đất xây dựng trụ sở cơ quan

- Hiện trạng năm 2021 là 10,50 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 10,87ha, 
cao hơn 0,42 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,45 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 
nhiên; giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

- Chu chuyển giảm: đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,05 ha do chuyển 
sang đất an ninh 0,05 ha.

- Cân đối tăng giảm: đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,05 ha.
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- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng 
năm 2022 là 10,45 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 10,45 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 4,60 ha; xã Trần Thới 
0,35ha; xã Đông Thới 1,02 ha; xã Đông Hưng 0,55 ha; xã Tân Hưng Đông 
0,53ha; xã Hòa Mỹ 0,68 ha; xã Hưng Mỹ 0,65 ha; xã Phú Hưng 0,26 ha; xã Tân 
Hưng 0,67 ha; xã Thạnh Phú 0,77 ha; xã Lương Thế Trân 0,37 ha.

n. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

- Hiện trạng năm 2021 là 6,37 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 6,13 ha, 
thấp hơn 0,24 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 6,37 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 
nhiên; bằng với hiện trạng năm 2021.

- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp không thay đổi mục 
đích sử dụng năm 2022 là 6,37 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 6,37 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 1,42 ha; xã Trần Thới 
0,15ha; xã Hoà Mỹ 0,01 ha; xã Lương Thế Trân 4,78 ha.

o. Đất tín ngưỡng

- Hiện trạng năm 2021 là 2,56 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 2,81 ha, 
cao hơn 0,25 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2,56 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 

- Diện tích đất tín ngưỡng không thay đổi mục đích sử dụng năm 2022 là 
2,56 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 2,56 ha, thể hiện đến từng 
đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 0,58 ha; xã Trần Thới 
0,02ha; xã Đông Thới 0,29 ha; xã Đông Hưng 0,03 ha; xã Tân Hưng Đông 0,28 
ha; xã Hưng Mỹ 0,56 ha; xã Phú Hưng 0,05 ha; xã Tân Hưng 0,35 ha; xã Thạnh 
Phú 0,10 ha; xã Lương Thế Trân 0,30 ha.

p. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

- Hiện trạng năm 2021 là 2.122,61 ha.
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-  Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm  2020  được  duyệt  là 
1.688,99ha, thấp hơn 425,21 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.114,19 ha; chiếm 5,07 % diện tích 
tự nhiên; giảm 8,42 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau:

- Chu chuyển giảm:  đất  sông,  ngòi,  kênh, rạch,  suối giảm 8,42 ha do 
chuyển sang đất khu công nghiệp 8,42 ha.

- Cân đối tăng giảm: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 8,42 ha.

- Diện tích đất  sông, ngòi, kênh, rạch, suối không thay đổi mục đích sử 
dụng năm 2022 là 2.114,19 ha.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 2.114,19 ha, thể hiện đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 142,47 ha; xã Trần 
Thới 241,68 ha; xã Đông Thới 185,91 ha; xã Đông Hưng 205,70 ha; xã Tân 
Hưng Đông 236,48 ha; xã Hòa Mỹ 110,71 ha; xã Hưng Mỹ 150,44 ha; xã Phú 
Hưng 193,51 ha; xã Tân Hưng 307,33 ha; xã Thạnh Phú 183,08 ha; xã Lương 
Thế Trân 156,88 ha.

3.3.3. Đất chưa sử dụng

- Hiện trạng năm 2021 là 0,48 ha.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 0 ha, 
thấp hơn 0,48 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,48 ha; bằng với hiện trạng năm 2021.

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế kéo theo nhu cầu xây dựng các công 
trình của các ngành và các lĩnh vực. Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 huyện Cái Nước, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất trong 
năm 2022 là 332,00 ha. Trong đó diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng các 
loại đất theo các yêu cầu được phân tích cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 330,29 ha, trong đó:

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 124,85 ha, cụ 
thể: Thị trấn Cái Nước 31,85 ha, xã Trần Thới 4,38 ha, xã Đông Thới 1,08 ha, 
xã Đông Hưng 19,70 ha, xã Tân Hưng Đông 4,14 ha, xã Hoà Mỹ 9,83 ha, xã 
Hưng Mỹ 1,85 ha, xã Phú Hưng 3,05 ha, xã Tân Hưng 2,67 ha, xã Thạnh Phú 
3,28 ha, xã Lương Thế Trân 43,03 ha.
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+ Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là 205,44 ha, 
cụ thể: Thị trấn Cái Nước 7,05 ha, xã Trần Thới 4,94 ha, xã Đông Thới 30,36ha, 
xã Đông Hưng 2,42 ha, xã Tân Hưng Đông 1,86 ha, xã Hoà Mỹ 3,97 ha, xã 
Hưng Mỹ 1,15 ha, xã Phú Hưng 4,04 ha, xã Tân Hưng 4,88 ha, xã Thạnh Phú 
5,79 ha, xã Lương Thế Trân 138,95 ha.

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 1,71 ha. 
Trong đó: Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác là 1,71 ha, 
cụ thể: Xã Hưng Mỹ 0,91 ha, xã Phú Hưng 0,80 ha.

Bảng 24: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
(ha)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp  330,29 
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 124,85 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 205,44 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 
nông nghiệp 1,71

 Trong đó:
2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thuỷ sản HNK/NTS

2.6 Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp 
khác CLN/NKH 1,71

2.7 Đất  rừng  phòng  hộ  chuyển  sang  đất  nông  nghiệp 
không phải là rừng RPH/NKR(a)
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
(ha)

2.8 Đất  rừng  đặc  dụng  chuyển  sang  đất  nông  nghiệp 
không phải là rừng RDD/NKR(a)

2.9 Đất  rừng  sản  xuất  chuyển  sang  đất  nông  nghiệp 
không phải là rừng RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 
sang đất ở PKO/OCT

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất  
nông nghiệp khác.   - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

3.5. Diện tích đất cần thu hồi

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án trong năm 2022 
và cập nhật chuẩn hóa số liệu hiện trạng sử dụng đất của các xã, thị trấn trên địa 
bàn huyện Cái Nước cần phải thực hiện thu hồi 313,71 ha, diện tích loại đất cụ 
thể như sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 288,23 ha, trong đó: 

+ Đất trồng cây lâu năm bị thu hồi 97,93 ha. Phân bố đến từng đơn vị 
hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 29,69 ha, xã Trần Thới 4,07 ha, 
xã Đông Thới 0,82 ha, xã Đông Hưng 3,75 ha, xã Tân Hưng Đông 3,35 ha, xã 
Hoà Mỹ 9,12 ha, xã Hưng Mỹ 1,14 ha, xã Phú Hưng 0,56 ha, xã Tân Hưng 
2,46ha, xã Thạnh Phú 0,25 ha, xã Lương Thế Trân 42,72 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản bị thu hồi 190,30 ha. Phân bố đến từng đơn vị 
hành chính cấp xã như sau: Thị trấn Cái Nước 5,60 ha, xã Trần Thới 4,19 ha, xã 
Đông Thới 29,41 ha, xã Đông Hưng 2,07 ha, xã Tân Hưng Đông 0,52 ha, xã 
Hoà Mỹ 2,65 ha, xã Hưng Mỹ 0,32 ha, xã Phú Hưng 2,45 ha, xã Tân Hưng 
4,53ha, xã Thạnh Phú 0,54 ha, xã Lương Thế Trân 138,00 ha.

- Diện tích đất phi nông nghiệp bị thu hồi 25,48 ha, trong đó: 

+ Đất phát triển hạ tầng bị thu hồi 11,37 ha; cụ thể: Xã Hưng Mỹ 0,15 ha, 
xã Phú Hưng 0,05 ha, xã Lương Thế Trân 11,17 ha.

+ Đất ở nông thôn bị thu hồi 5,57 ha; cụ thể: Xã Trần Thới 0,12 ha, xã 
Lương Thế Trân 5,45 ha.

+ Đất ở tại đô thị bị thu hồi 0,07 ha; cụ thể: Thị trấn Cái Nước 0,07 ha.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối bị thu hồi 8,42 ha; cụ thể: Xã Lương 
Thế Trân 8,42 ha.
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Bảng 25: Diện tích đất cần thu hồi năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích
(ha)

(1) (2) (3)
1  Đất nông nghiệp NNP 288,23 

1.1  Đất trồng lúa LUA
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK
1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN 97,93 
1.4  Đất rừng phòng hộ RPH
1.5  Đất rừng đặc dụng RDD
1.6  Đất rừng sản xuất RSX

 Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN
1.7  Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 190,30 
1.8  Đất làm muối LMU
1.9  Đất nông nghiệp khác NKH
2  Đất phi nông nghiệp PNN 25,48 

2.1  Đất quốc phòng CQP
2.2  Đất an ninh CAN
2.3  Đất khu công nghiệp SKK
2.4  Đất cụm công nghiệp SKN
2.5  Đất thương mại, dịch vụ TMD
2.6  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC
2.7  Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS
2.8  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9  Đất  phát  triển  hạ  tầng cấp  quốc gia,  cấp  tỉnh,  cấp 
huyện, cấp xã DHT 11,37 

 Trong đó:  
2.9.1  Đất giao thông DGT 11,17 
2.9.2  Đất thủy lợi DTL
2.9.3  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,20 
2.9.4  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT
2.9.5  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD
2.9.6  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT
2.9.7  Đất công trình năng lượng DNL
2.9.8  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV
2.9.9  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG
2.9.10  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT
2.9.11  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA
2.9.12  Đất cơ sở tôn giáo TON
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích
(ha)

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

2.9.14  Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH
2.9.15  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH
2.9.16  Đất chợ DCH
2.10  Đất danh lam thắng cảnh DDL
2.11  Đất sinh hoạt cộng đồng DSH
2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV
2.13  Đất ở tại nông thôn ONT 5,57 
2.14  Đất ở tại đô thị ODT 0,07 
2.15  Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,05 
2.16  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS
2.17  Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG
2.18  Đất tín ngưỡng TIN
2.19  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 8,42 
2.20  Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
2.21  Đất phi nông nghiệp khác PNK

 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Năm 2022, huyện Cái Nước không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa 
vào sử dụng.

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trên địa bàn huyện Cái Nước dự 
kiến đăng ký 127 danh mục công trình, dự án. Trong đó: có 50 công trình dự án 
chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất 2021 và 77 công trình, dự án đăng ký mới 
trong năm 2022. Cụ thể như sau:

 a) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định 
tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm 
kế hoạch



87

Bảng 26: Danh mục công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

STT Hạng mục

Diện 
tích kế 
hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm (đến 
cấp xã)

Diện 
tích 
(ha)

Sử 
dụng 

vào loại 
đất

1 Trụ sở công an xã Đông 
Hưng 0,05  0,05 TSC Xã Đông Hưng

2 Trụ sở công an xã Trần 
Thới 0,20  0,20 NTS Xã Trần Thới

3 Công an huyện Cái Nước 3,10 2,45 0,65 CLN TT. Cái Nước

b) Các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu 
hồi đất (quy định tại Khoản 3, Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013)

Trong năm 2022, huyện Cái Nước dự kiến thực hiện 09 dự án đã được 
Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau chấp thuận mà phải thu hồi đất. Trong đó,  
bao gồm các dự án thu hồi  đất  theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân được 
chuyển tiếp từ năm 2020, năm 2021 nhưng chưa thông báo hủy bỏ vẫn có 
nhu cầu chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và các  
dự án theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Danh mục dự án thu hồi đất năm 
2022 tỉnh Cà Mau. Cụ thể như sau:

Bảng 27: Danh mục công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận

STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã) Ghi chúDiện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

1

Khu  công  nghiệp 
Hòa Trung (tổng diện 
tích là 326 ha) (trong 
đó  bao  gồm:  Dự  án 
đầu tư nhà máy xử lý 
chế  biến  phụ  phẩm 
thủy hải sản (Công ty 
CP Việt Nam Green) 
diện tích 1,04 ha; Dự 
án Nhà máy sản xuất 
dịch tôm, bột tôm và 
các  sản  phẩm  thủy 
sản (Công ty CP Việt 
Nam Food) diện tích 
1,87  ha;  Dự  án  sản 

246,5
4 

102,3
7 

144,1
7 

CLN 
(35,35), 

NTS 
(84,26), 

ONT 
(4,97), 
DGT 

(11,17), 
SON (8,42)

Xã Lương 
Thế Trân

NQ số 
03/2020/NQ-
HĐND ngày 

10/7/2020
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã) Ghi chúDiện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

xuất  thực  phẩm, 
nguyên  liệu  thực 
phẩm,  nguyên  liệu 
thức  ăn  chăn  nuôi, 
thủy sản từ phụ phẩm 
thủy sản (Cty TNHH 
TM Nguyên Na) diện 
tích 2,49 ha)

2

Dự án nâng cấp,  mở 
rộng  đường  Cái 
Nước  -  Vàm Đình  - 
Cái Đôi Vàm

9,40 9,40 

CLN (3,61), 
NTS (5,63), 

ONT 
(0,12), 

ODT (0,04)

TT. Cái 
Nước, xã 
Trần Thới

NQ số 
53/NQ-

HĐND ngày 
04/12/2021

3
Tuyến  đường  tránh 
QL1A  đoạn  qua 
thành phố Cà Mau

22,88 22,88 

CLN (2,45), 
NTS 

(19,95), 
ONT (0,48)

Xã Lương 
Thế Trân

NQ số 
15/2020/NQ-
HĐND ngày 
09/10/2020

4

Dự  án  đầu  tư  xây 
dựng cầu Đông Hưng 
trên tuyến đường Cái 
Nước - Đầm Dơi

0,50 0,50 CLN (0,20), 
NTS (0,30)

Xã Đông 
Thới

NQ 32/NQ-
HĐND ngày 

15/7/2021

5 Đường  dây  220kV 
Năm Căn - Cà Mau 2 1,23 1,23 NTS

Xã Hòa Mỹ, 
Hưng Mỹ, 
Tân Hưng 

Đông, Trần 
Thới

NQ số 
03/2020/NQ-
HĐND ngày 

10/7/2020

6 Dự án nhà máy điện 
gió Cà Mau 1A 0,50 0,50 CLN (0,20); 

NTS (0,30)

Xã Tân 
Hưng, Lương 

Thế Trân, 
Thạnh Phú, 
Phú Hưng

NQ số 
03/2020/NQ-
HĐND ngày 

10/7/2020

7

Phân  pha  dây  dẫn 
đường  dây  110kV 
173 Cà Mau 2 - 132 
Ngọc Hiển

0,12 0,12 NTS

Xã Lương 
Thế Trân, 
Phú Hưng, 
Hưng Mỹ, 

Hòa Mỹ, Tân 
Hưng Đông, 
TT Cái Nước

NQ số 
24/NQ-

HĐND ngày 
09/12/2020

8
Đường vào Khu dân 
cư  Khóm 1,  thị  trấn 
Cái Nước

0,06 0,06 CLN TT. Cái 
Nước

NQ số 
53/NQ-

HĐND ngày 
04/12/2021
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STT Hạng mục

Diện 
tích 
kế 

hoạch 
(ha)

Diện 
tích 
hiện 
trạng 
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm 

(đến cấp xã) Ghi chúDiện 
tích 
(ha)

Sử dụng 
vào loại đất

9 Khu  dân  cư  lương 
thực 2,03 1,30 0,73 NTS TT. Cái 

Nước

NQ số 
53/NQ-

HĐND ngày 
04/12/2021

c) Công trình, dự án cấp huyện xác định

Trên cơ sở  nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
huyện Cái Nước dự kiến trong năm 2022 thực hiện 115 danh mục công trình, dự 
án do huyện xác định và 22 tuyến dân cư chuyển mục đích sang đất ở (Danh 
mục công trình dự án huyện xác định xem chi tiết tại Biểu 10/CH đính kèm).

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 
hoạch sử dụng đất

3.8.1. Căn cứ pháp lý

Việc tính toán các khoản thu, chi  liên quan đến đất đai  trong năm kế 
hoạch sử dụng đất huyện Cái Nước, dựa trên các căn cứ chính sau:

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật số 35/2018/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
về thi hành Luật Đất đai năm 2013;  

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

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

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

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

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về khung giá đất;
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- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 
xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 
năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai

Tính toán chi phí bồi thường các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng 
đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất; các chi phí về bồi thường tài 
sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, cây cối, hoa màu,... 
chưa được tính toán, việc tính toán các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể, chi 
tiết khi triển khai lập phương án chi tiết của chủ đầu tư công trình, dự án của các 
cơ quan liên quan khác.

Tính toán các khoản thu từ giao đất, cho thuê đất,  sẽ kéo dài nhiều năm 
mới có được số tiền dự toán, tiền cho thuê đất sẽ thu hàng năm sau khi hết thời 
hạn ưu đãi. Nhưng chi phí bồi thường đất được bố trí trong và dự toán thu chi 
chỉ mang tính khái toán, chưa đủ cơ sở căn cứ lập dự án nhưng có đủ cơ sở để 
các chủ đầu tư xác định được nguồn vốn phải cần có để thực hiện bồi thường, 
thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án.

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch  
(không tính chi phí bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản ở trên đất).

Cụ thể  dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 như sau:

3.8.2.1. Dự kiến các khoản thu

- Thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền cho hộ gia đình, 
cá nhân, Tổ chức kinh tế, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài;

-  Thu  tiền  sử  dụng  đất  khi  chuyển  mục  đích  sử  dụng  đất,  bao  gồm: 
Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển mục 
đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; chuyển mục đích từ 
đất phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ và đất ở sang đất 
thương mại, dịch vụ; chuyển từ đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất 
không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có 
thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
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3.8.2.2. Dự kiến các khoản chi

Chỉ tính phần bồi thường về đất cho các loại đất theo Luật định phải bồi  
thường khi thu hồi đất; chưa tính phần tài sản trên đất, các khoản hỗ trợ theo  
quy định.

3.8.2.3. Cách tính toán

- Đơn giá đất gốc và giá đất sau khi chuyển mục đích để tính nguồn thu từ 
đất được tính theo giá đất trung bình của bảng giá đất hiện hành của Tỉnh;

- Đơn giá thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích được tính theo phần 
chênh lệch giữa đơn giá đất gốc và giá đất sau khi chuyển mục đích;

 - Đối với đất thương mại, dịch vụ, diện tích thu tiền khi giao đất được 
tính tỷ lệ 50% và thuê đất được tính tỷ lệ 50% diện tích với đơn giá thuê bình 
quân 1,0%/năm. Đơn giá đất thương mại, dịch vụ được tính 80% so với bình 
quân giá đất ở theo bảng giá đất hiện hành của Tỉnh;

- Đối với đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, diện tích thu tiền khi giao 
đất được tính tỷ lệ 50% và thuê đất được tính tỷ lệ 50% diện tích với đơn giá 
thuê bình quân 1,0%/năm. Đơn giá đất sản xuất phi nông nghiệp được tính 60% 
so với bình quân đất ở theo bảng giá đất hiện hành của Tỉnh.

* Tính các khoản chi:

- Đơn giá đất khi bồi thường các loại đất nông nghiệp và đất phi nông 
nghiệp khác được tính theo giá đất trung bình của loại đất đó theo bảng giá đất 
hiện hành của Tỉnh;

- Diện tích bồi thường được tính theo diện tích cần thu hồi để thực hiện 
các công trình, dự án (không tính các công trình, dự án Nhà nước và nhân dân  
cùng làm).

3.8.2.4. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến sử dụng đất trong 
năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Qua tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên 
địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2022, ước tính các khoản 
thu, chi liên quan đến sử dụng đất như sau:
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Bảng 28: Tính toán và cân đối thu chi từ đất

STT Hạng mục Diện tích 
(ha)

Đơn giá 
bình quân 
(đồng/m2)

Thành tiền 
(triệu đồng)

1  Các khoản thu từ đất 214.234  

1.1  Chuyển mục đích sử dụng đất 145.136  

-  Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất 
ở tại đô thị 1,10  1.148.000  12.628  

-  Đất  nuôi  trồng thủy sản chuyển  sang 
đất ở tại đô thị 0,45  1.163.000  5.233  

-  Đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại 
nông thôn 4,08  771.300  31.501  

-  Đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại 
nông thôn 6,82  786.300  53.626  

-  Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất 
thương mại, dịch vụ 5,31  773.720  41.103  

-  Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất 
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,18  580.290  1.045  

1.2  Cho thuê đất 69.098  
-  Đất khu công nghiệp 51,18  135.000  69.098  

2  Các khoản chi bồi thường thiệt hại 
về đất 188.582  

-  Đất trồng cây lâu năm 97,93  60.000  58.757  

-  Đất nuôi trồng thủy sản 190,30  45.000  85.637  

-  Đất ở tại nông thôn 5,57  778.800  43.379  

-  Đất ở tại đô thị 0,07  1.155.500  809  

 Cân đối thu - chi (1 - 2) 25.652  

Tổng các nguồn thu từ đất 214.234 triệu đồng, tổng các khoảng chi bồi 
thường thiệt hại về đất là  188.582 triệu đồng, cân đối các khoản thu cao hơn 
chi 25.652 triệu đồng. Khu công nghiệp Hòa Trung sau khi thu hồi đất và được  
triển khai thực theo kế hoạch thì sẽ tạo nên hiệu ứng kinh tế rất khả quan cho  
huyện. Từ đó tạo ra nguồn thu từ các hoạt động thương mại dịch vụ, sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp,… và giá trị kinh tế về đất đai tại khu này ngày 
một tăng cao, đời sống nhân dân ngày càng phát triển và luôn được cải thiện, 
nhất là giải quyết việc làm,...
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cái Nước đạt hiệu quả cao, sau 
khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, cần 
thực hiện tốt các giải pháp sau:

4.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai 
theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm, nhất là những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp trái phép; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng 
không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích; giải quyết kịp thời, hiệu quả các 
trường hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. 

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để 
thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của 
từng khu vực nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, bảo vệ tầng đất canh tác; 
ngăn ngừa, giảm thiểu thoái hóa đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm 
bảo phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận 
thức về bảo vệ môi trường cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên 
địa bàn huyện.

- Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, trước khi phê duyệt dự án cần 
phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định và tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát sau khi dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. Thực hiện 
các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án ứng dụng các công nghệ tiên tiến 
thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những hành vi làm 
tổn hại đến môi trường, đặc biệt là các hành vi xả thải chưa được xử lý đạt tiêu 
chuẩn môi trường của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch, cần 
có các giải pháp để thu hút nguồn lực và nguồn vốn đầu tư như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án, 
công trình trong kế hoạch sử dụng đất nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện;

- Cần có chính sách đãi ngộ đối với các cán bộ công tác trên địa bàn, tăng 
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cường bố trí nguồn vốn phù hợp để phát triển nguồn nhân lực hiện có, từng bước 
bồi dưỡng lực lượng cán bộ làm việc tại  cơ sở,  thu hút  nguồn nhân lực có 
chuyên môn sâu về công tác;

- Ngoài việc huy động vốn từ ngân sách, cần phải tranh thủ nguồn vốn 
đầu tư từ các  doanh nghiệp  nhằm thực hiện  các  công trình trọng điểm của 
huyện; đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các ngành, lĩnh vực để 
mời gọi đầu tư đúng theo quy định của pháp luật;

-  Tăng cường các nguồn thu từ đất  thông qua giao đất,  cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là dành quỹ đất thích hợp cho đấu giá 
quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và phục vụ công tác quản 
lý đất đai của huyện.

- Tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành có công trình, dự án trên 
địa bàn huyện để triển khai thực hiện các công trình, dự án theo đúng tiến độ và 
đạt hiệu quả.

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất

4.3.1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Cái Nước

- Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất 2022 tại trụ sở UBND 
huyện, trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và công bố, công khai nội 
dung kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã. 

- Phối hợp với các phòng ban cấp huyện và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
các 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 
năm 2022 đã được xây dựng.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc cơ quan đầu tư, cơ quan quản 
lý dự án đầu tư trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai các hạng mục đã được 
bố trí vốn.

4.3.2. Trách nhiệm của các phòng, ban ngành thuộc UBND huyện 

- Các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ 
với cơ quan quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các công trình 
đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất; chủ động xin nguồn vốn hoặc mời gọi 
đầu tư từ bên ngoài để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
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-  Phòng Tài  nguyên và  Môi  trường chủ trì  phối  hợp với  phòng,  ban, 
UBND các xã, thị trấn tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung của kế 
hoạch; xây dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 
sử dụng đất nhằm đạt hiệu quả cao; thực hiện thủ tục đất đai theo kế hoạch sử 
dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã 
được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4.3.3. Trách nhiệm của UBND xã, thị trấn

- Tổ chức thực hiện tốt các dự án công trình do UBND xã, thị trấn làm 
chủ đầu tư; có sự phối hợp với các ban ngành của huyện, tham gia tích cực công 
tác bồi thường, thu hồi đất, giao đất các dự án thực hiện trên địa bàn;

- Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất đúng 
theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Quản lý chặt chẽ quỹ đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, không 
để phát sinh các công trình ngoài kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm 
trước UBND huyện về thực hiện các dự án đăng ký và quản lý đất đai trên địa 
bàn theo quy định của pháp luật.

4.4. Các giải pháp khác

4.4.1. Giải pháp tuyên truyền 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.

- Có chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp và đẩy mạnh công tác vận 
động, tuyên truyền khi thực hiện dự án thu hồi, bồi thường đất đai để người dân 
thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho công 
tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu 
quả trong các thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất v.v…, đặc 
biệt là cơ chế “một cửa liên thông” nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

4.4.2. Giải pháp về bồi thường và giải phóng mặt bằng

Để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật bồi thường về đất khi Nhà nước 
thu hồi đất, cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ sau: 

- Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cấp, các ngành để 
vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, hiểu rõ các quy định cụ 
thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
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- Quy định chặt chẽ hơn về thẩm quyền, mục đích thu hồi đất, có sự tham 
vấn ý kiến của các cơ quan chức năng và người bị thu hồi. 

- Chuẩn bị tốt phương án đền bù, trên cơ sở tính toán đầy đủ lợi ích của 
Nhà nước, người bị thu hồi đất và người được hưởng lợi từ việc Nhà nước thu 
hồi đất. Những người bị di dời phải được tham vấn rõ ràng và được tham gia vào 
các chương trình lập kế hoạch và thực hiện dự án. Đảm bảo cho những người bị  
thu hồi đất có thể khôi phục lại hoặc cải thiện mức sống so với trước khi bị thu 
hồi đất.

- Vận dụng tối đa chế độ, chính sách trong bồi thường, giải phóng mặt 
bằng để đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Khi xây dựng bảng giá đất 
hàng năm, cần chú trọng đến yếu tố khả năng sinh lợi của từng khu vực, vị trí 
đất, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp để xác định mức giá cho phù hợp với giá 
trị thực tế.

- Bố trí đủ, kịp thời kinh phí bồi thường, hỗ trợ để chi trả cho người bị thu 
hồi đất và giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của người dân về bồi thường, 
giải phóng mặt bằng một cách kịp thời, nếu phát hiện các quy định chưa hợp lý 
cần kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cái Nước được xây dựng trên cơ 
sở phù hợp với kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nghiên cứu các tài liệu về 
điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên đất đai  của huyện và quy hoạch các 
ngành. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê 
duyệt và xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở lập kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cái Nước 
là căn cứ rất quan trọng để tiến hành giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đã tổng hợp toàn bộ các thông tin tài 
liệu, số liệu, bản đồ ở cả hai cấp (huyện và xã – thị trấn), xác định được các 
hạng mục công trình phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của huyện.

Cụ thể, trong năm 2022 đã đưa vào thực hiện tổng cộng là 127 công trình, 
với diện tích 345,45 ha. Trong đó: 

- Công trình chuyển tiếp là 50 công trình, với diện tích 221,64 ha.

- Công trình đăng ký mới là 77 công trình, với diện tích 123,81 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã xác định cụ thể được ranh giới, vị trí 
(thửa – tờ, ấp – khóm) trên bản đồ, chi tiết sử dụng các loại đất đối với từng dự 
án. Đây là cơ sở cung cấp thông tin trong quá trình triển khai thực hiện và sẽ 
thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.

2. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị UBND tỉnh có những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và giới 
thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa 
bàn huyện Cái Nước, cũng như quan tâm hỗ trợ, bố trí vốn, tiến bộ khoa học kỹ 
thuật. Đồng thời sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất để huyện có cơ sở thực 
hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, cũng như có cơ sở pháp 
lý cho việc triển khai các nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 mang lại 
hiệu quả cao./.

_____________________



HỆ THỐNG BIỂU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT Ký hiệu 
biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Cái Nước

2 Biểu 02/CH Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước huyện Cái Nước

3 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Cái Nước

4 Biểu 07/CH Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 huyện Cái Nước 

5 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 huyện Cái Nước

6 Biểu 09/CH Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022 huyện Cái Nước

7 Biểu 10/CH
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 huyện 
Cái Nước

8 Biểu 11/CH Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng huyện Cái Nước

9 Biểu 13/CH
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 
Cái Nước


