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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết để lập kế hoạch sử dụng đất huyện Ngọc Hiển năm 2022
Đất đai là tài sản hữu hạn, tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực nguồn vốn to lớn, 

là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng; có ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc  
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, đất là điều kiện vật chất cần thiết  
để tồn tại và tái sản xuất các thế hệ tiếp nhau của loài người. Quá trình khai thác sử dụng đất 
đai luôn gắn liền với quá trình phát triển xã hội. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng 
đất càng cao, trong khi đó đất đai lại có hạn, chính vì vậy việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả 
và bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải hoạch định kỹ càng và khoa học. 

Hiện nay, để phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách phát 
triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và 
động lực cho phát triển, trong đó các chính sách liên quan đến đất đai có vai trò rất quan trọng 
trong việc phát triển kinh tế - xã hội, mà cụ thể là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 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”.  
Theo khoản 1 Điều 6 của Luật số 35/2018/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 
Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35) quy định về nguyên tắc lập; hệ thống, thời kỳ, 
thẩm định và thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,... Bên cạnh 
đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 
12/4/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó, 
thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ  
30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất  
quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử 
dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm. 

Trong những năm gần đây tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến 
tích cực, nhu cầu về quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên luôn được xem là 
một trong những vần đề quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển. Vì vậy, để có giải pháp hợp 
lý và khoa học trong việc khai thác tiềm năng đất đai nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền 
vững và đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện thì cần phải lập kế hoạch 
sử dụng đất. Mặt khác, quá trình sử dụng đất đai trên địa bàn luôn biến động theo quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, để đảm bảo phân bổ quỹ đất kịp thời phục vụ cho mục tiêu  
phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022, đồng thời làm căn cứ để thực hiện việc thu hồi 
đất, cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 thì việc lập Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Hiển là cần thiết. Đồng thời việc lập kế hoạch sử 
dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, 
lãng phí, bất hợp lý, ngăn chặn các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, hủy hoại đất, phá vỡ cân 
bằng môi trường sinh thái.

2. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất
- Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

- Luật Đất đai số 45/2014/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

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

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 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 về giải thích một số 
điều của luật quy hoạch.
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- 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 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

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

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

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

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

- Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 201 của Chính phủ quy định về 
khung giá đất.

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

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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.

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điểu chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ 
thể và tư vấn định giá đất.

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

- 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.

- Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/04/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ tài chính về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

- 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. 

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

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

- Nghị quyết số 01/2019/ NQ-HĐND  ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 8 về Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau.



- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 9 về Ban hành Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2019 tỉnh Cà Mau.

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

- Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cà Mau Ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 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 07 năm 2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 12 về 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 9 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Cà Mau Ban 
hành Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 tỉnh  
Cà Mau.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 ngày 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ 15 về ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa IX, kỳ họp thứ 16 về chủ chương chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa IX, kỳ họp thứ 16 về ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa IX, kỳ họp thứ 17 về chủ chương chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác 
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa IX, kỳ họp thứ 17 về ban hành bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 2 về Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2021.

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 3 về Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất năm 2021.

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 3 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 4 về Điều chỉnh, hủy bỏ công trình, dự án trong Danh mục dự án 
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau.
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- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 4 về Danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 tỉnh Cà Mau.

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của hội đồng nhân dân tỉnh 
Cà Màu khóa X, kỳ họp thứ 4 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng  
phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện công trình, dự án năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau.

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hiển.

Công văn số 3033/STNMT-QLĐĐ ngày 05 tháng 11 năm 2021 cùa Sở Tài nguyên và 
Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.

 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng 
đầu năm và Chương trình công tác những tháng cuối năm 2021.

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
Huyện Ngọc Hiển nằm ở phía Nam của tỉnh Cà Mau, là huyện tận cùng của nước Việt 

Nam. Trung tâm hành chính huyện Ngọc Hiển đặt tại thị trấn Rạch Gốc, cách trung tâm thành 
phố Cà Mau khoảng 75 km. 

Vị  trí  địa  lý  có  tọa  độ  từ  08035’43”  đến  08052’59” vĩ  độ  Bắc và từ  104020’05” đến 
104042’16” kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 73.462,62 ha (theo kết quả 
kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019), dân số 66.874 người với mật độ 
dân số là 91 người/km2 (01/4/2019) bao gồm 01 thị trấn và 6 xã: Thị trấn Rạch Gốc, xã Đất 
Mũi, xã Tân Ân, xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, xã Viên An, xã Viên An Đông. Có tứ cận 
tiếp giáp như sau: 

 - Phía  Bắc giáp với huyện Năm Căn (sông Cửa Lớn là ranh giới tự nhiên giữa hai 
huyện). 

- Ba phía Đông, Tây và Nam đều giáp với biển, với chiều dài bờ biển khoảng 98 km.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau xác định địa bàn Ngọc 
Hiển là một trong những vùng trọng điểm về kinh tế thủy sản, phát triển rừng ngập mặn và là 
động lực phát triển kinh tế du lịch của tỉnh. Đáng chú ý, cụm đảo Hòn Khoai được đánh giá là  
tiềm năng để xây dựng cảng trung chuyển thuộc nhóm cảng biển khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, có vị trí chiến lược về kinh tế và quốc phòng. Ngoài ra, phía Tây còn có bãi bồi, biển cạn 
với diện tích trên 240 km2 thuận lợi cho các loài thủy hải sản trú ngụ, sinh sôi phát triển. 

1.2.  Địa hình, địa mạo
- Địa hình: Do ranh giới phía Bắc của huyện là sông Cửa Lớn nối dài từ cửa Bồ Đề cho  

đến Ông Trang tiếp giáp với huyện Năm Căn nên địa bàn huyện Ngọc Hiển bị tách biệt như 
một cù lao. Nhìn chung, địa hình bằng phẳng nhưng bị chia cắt bởi hệ thống sông rạch chằng 
chịt.

- Độ cao trình trung bình từ 0,5 - 0,7 m, thường xuyên ngập triều biển, riêng vùng ven 
biển Đông có địa hình cao hơn (từ 1,2 - 1,5 m).  

- Địa chất: Do hình thành từ các trầm tích biển nên nhìn chung nền đất yếu, lớp bùn hữu 
cơ và sét hữu cơ dày từ 0,7 - 1,7 m, lớp bùn sét dày 1,3 - 1,4 m. Do đó, các công trình xây 
dựng phải có giải pháp xử lý về nền móng, chống lún và triệt tiêu lún nên suất đầu tư rất cao. 



- Khu vực đất rừng, bờ sông thường có nhiều mọi, đây là một đặc điểm cần chú ý khi 
xây dựng các đầm nuôi thủy sản, cần có giải pháp thi công thích hợp để chống cạn nước đầm 
nuôi. 

1.3. Khí hậu
Mang đặc trưng khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình 

năm là 28,9oC.  

Huyện Ngọc Hiển là địa bàn có lượng mưa cao nhất trong tỉnh cũng như trong vùng 
đồng bằng sông Cửu Long (lượng mưa bình quân nhiều năm tại trạm Năm Căn là 2.176 mm). 
Lượng mưa cao hơn về phía Tây Nam huyện ở khu vực Mũi Cà Mau (từ Khai Long đến Mũi 
Cà Mau), với lượng mưa trung bình nhiều năm là 2.300 mm, lượng mưa giảm dần về phía 
Đông Bắc của huyện, tại khu vực tiếp giáp với huyện Năm Căn có lượng mưa trung bình 
2.200 mm.  

Yếu tố khí hậu có ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện là sự 
phân mùa rõ rệt (mùa khô và mùa mưa) với 2 hướng gió thịnh hành khác nhau, tác động rõ 
nhất là đối với nghề khai thác biển. 

+ Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, gió thịnh hành hướng Đông và 
Đông Bắc, vận tốc trung bình từ 1,6 - 2,8 m/s, trong mùa khô biển tương đối lặng, thời tiết tốt, 
thuận lợi cho khai thác biển, nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh các hoạt động du lịch… 

+ Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, gió thịnh hành hướng Tây Nam, tốc độ 
gió trung bình từ 1,8 - 4,5 m/s, lượng mưa lớn. Trong mùa mưa, thỉnh thoảng xuất hiện áp 
thấp gần bờ, giông lốc, gió xoáy cấp 7 - cấp 8, ảnh hưởng đối với nghề khai thác biển. 

1.4. Chế độ thủy văn
Mũi Cà Mau là nơi có cả bờ biển Đông và biển Tây, vì vậy chịu tác động trực tiếp của 

cả triều biển Đông (bán nhật triều không đều) và triều biển Tây (nhật triều không đều). Thủy 
triều biển Đông lớn, vào các ngày triều cường biên độ triều vào khoảng 300 - 500 cm, các 
ngày triều kém biên độ triều cũng đất từ 180 – 220 cm; thủy triều biển Tây nhỏ hơn, biên độ 
triều lớn nhất khoảng 100 cm. Mực nước triều hàng năm cao trùng với mùa khô (từ tháng 10 
đến tháng 3 năm sau); trong mùa gió chướng, có thể gây ra hiện tượng nước dâng; thủy triều trên 
sông Cửa Lớn tại Năm Căn có thời gian lên kéo dài 5 giờ 43 phút và thời gian thủy triều xuống là 
6 giờ 40 phút (chu kỳ triều 12 giờ 23 phút).

Dọc theo bờ biển của huyện có nhiều cửa sông lớn đổ ra biển như Ông Trang, Cá Mòi, 
Rạch Tàu, Rạch Gốc, Bồ Đề. Trong đó cửa Bồ Đề rộng khoảng 600 m, sâu khoảng từ 19 - 26 
m, cửa Ông Trang rộng khoảng 600 - 1.800 m, sâu 5 - 10 m. Sông Cửa Lớn dài 58 km nối từ 
cửa Bồ Đề ở phía biển Đông với cửa Ông Trang phía biển Tây. Triều biển xâm nhập sâu vào 
đất liền theo hệ thống sông rạch, do biên độ triều cao nên phần lớn đất đai của huyện thường 
bị ngập triều. Do biên độ triều các sông chịu ảnh hưởng triều biển Đông lớn hơn nên biên độ 
triều trên các sông cũng có xu hướng giảm dần từ Đông sang Tây. 

Độ mặn nước sông biến đổi theo mùa, mùa khô nước các sông có độ mặn cao hơn, tuy 
nhiên đối với khu vực huyện Ngọc Hiển do gần sát biển nên sự chênh lệch độ mặn nước sông 
giữa các mùa biến đổi không lớn như các vùng sâu trong nội địa. 

Đặc điểm địa hình, thủy văn của huyện nói chung và vùng Đất Mũi nói riêng thuận lợi 
cho phát triển giao thông đường thủy, du lịch sông nước, phát triển nuôi trồng thủy sản, rừng 
ngập mặn. Những đặc thù của điều kiện thủy văn đã được nhân dân địa phương ứng dụng vào 
sản xuất và đời sống từ lâu đời, tạo nên những nét đặc thù của vùng sông nước miền Tây Nam 
Bộ nói chung và của huyện Ngọc Hiển nói riêng, đó là việc xuồng ghe đi lại theo con nước,  
đóng đáy sông, đáy biển, lấy nước và xả nước các đầm nuôi tôm đã tiết kiệm được nhiều về 
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chi phí và sức lao động, phù hợp với sinh trưởng phát triển tự nhiên của hệ sinh thái rừng 
ngập mặn, nhất là rừng đước. 

Tuy nhiên, điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn cũng có những hạn chế khó khăn đối 
với sự phát triển về cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông đường bộ, điều kiện xây dựng các 
công trình. Sự tác động của thủy triều (biên độ triều cao) và nền đất yếu đã gây ra hiện tượng 
sạt lở ven sông, cửa sông ven biển là rất nghiêm trọng, đến nay các giải pháp khắc phục được 
thực hiện khá tốn kém nhưng chưa mang lại hiệu quả cao. Trước đây, việc nuôi tôm truyền 
thống không phù hợp đã tác động tiêu cực đến một diện tích rừng ngập mặn khá lớn, nguyên 
nhân là do chưa vận dụng khai thác phù hợp điều kiện tự nhiên, không đảm bảo sự lên xuống 
của thủy triều đối với diện tích rừng ngập mặn, điều này cần được chú ý trong quy hoạch đê 
bao, các công trình đường giao thông vẫn phải đảm bảo sự lưu thông thủy triều cho các khu 
vực rừng ngập mặn.

1.5. Phân tích đặc điểm các nguồn nguyên thiên nhiên 
1.5.1. Tài nguyên đất
Theo kết quả phân loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau thuộc chương trình: “Điều tra bổ 

sung, chỉnh lý bản đồ đất tỉnh Cà Mau do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thực 
hiện năm 2004” thì toàn huyện có 5 nhóm đất chính, với 8 đơn vị chú giải bản đồ đất. Trong 
đó: 

Nhóm đất cát: diện tích 294 ha, chiếm 0,41% tổng diện tích tự nhiên.

Nhóm đất mặn: diện tích 2.267 ha, chiếm 3,20% tổng diện tích tự nhiên.

Nhóm đất phèn: diện tích 62.350 ha, chiếm 88,0% tổng diện tích tự nhiên.

Nhóm đất đỏ vàng: diện tích 651 ha, chiếm 0,92% tổng diện tích tự nhiên.

Nhóm đất bãi bồi: diện tích 1.405 ha, chiếm 1,98% tổng diện tích tự nhiên.

Bảng 01. Tài nguyên đất huyện Ngọc Hiển 

Tên đất Ký hiệu Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Tổng diện tích tự nhiên 70.855 100,00
I. Nhóm đất cát 294 0,41 
1. Đất cát giồng Cz 294 0,41 
II. Nhóm đất mặn 2.267 3,20 
2. Đất mặn nhiều Mn 2.267 3,20 
III. Nhóm đất phèn 62.350 88,00 
3. Đất phèn tiềm tàng nông dưới rừng 

ngập mặn Sp1Mm 19.722 27,83 

4. Đất phèn tiềm tàng nông mặn nhiều Sp1Mn 24.808 35,01 
5. Đất phèn tiềm tàng sâu dưới rừng ngập 

mặn Sp2Mm 7.228 10,20 

6. Đất phèn tiềm tàng sâu mặn nhiều Sp2Mn 10.592 14,95 
IV. Nhóm đất đỏ vàng 651 0,92 
7. Đất vàng đỏ trên đá mácma axít Fa 651 0,92 
V. Bãi bồi 1.405 1,98 
8. Bãi bồi Bb 1.405 1,98 
VI. Sông, suối 3.888 5,49 

(Nguồn: Phân viện Quy hoạch – TKNN, 2004) 



Về khả năng sử dụng: 

Đối với đất mặn và đất phèn tiềm tàng mặn khả năng sử dụng chính cho việc khôi phục 
phát triển rừng ngập mặn. Tuy nhiên, cần chú ý hạn chế đến mức thấp nhất về việc làm ôxy 
hóa các lớp phèn tiềm tàng thành phèn hoạt động, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 
các vùng đầm nuôi thủy sản. Đối với các vùng đất gò cao, trong mùa mưa có thể sử dụng sản 
xuất đất nông nghiệp. 

Nhóm đất bãi bồi là đất mới được hình thành dọc theo bờ biển, đây là nơi xảy ra diễn 
thế tự nhiên của rừng ngập mặn, chủ yếu là cây mấm và là nơi sinh sản của các giống loài  
thủy sản, đặc biệt là tôm, cua, cá kèo. Vùng bãi bồi chưa ổn định và rất nhạy cảm với các tác 
động của con người, vì vậy vùng bãi bồi cần được quản lý bảo vệ một cách nghiêm ngặt. 

Nhóm đất cát ven biển có thể sử dụng vào mục đích nuôi nghêu. Một số diện tích có thể 
trồng các loại cây như đước, mấm,...lấn biển. Tuy nhiên, để đưa vào sử dụng loại đất này cần 
phải có những nghiên cứu chuyên môn về các tác động như môi trường, khả năng chống xói 
lỡ bờ biển của nhóm đất này, sự di chuyển của cát để có thể sử dụng một cách tiết kiệm và có 
hiệu quả. 

1.5.2. Tài nguyên nước
* Tài nguyên nước mặt

Do nằm tiếp giáp với biển, toàn bộ nguồn nước mặt (nước sông, rạch) là nước mặn, 
nước lợ. Nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, các dịch vụ... đều sử dụng từ nguồn 
nước ngầm. Riêng trên khu vực đảo Hòn Khoai nước ngọt chủ yếu là thấm giữ từ nguồn nước 
mưa trên đảo. 

* Tài nguyên nước ngầm

Theo kết quả điều tra đánh giá của Liên đoàn Bản đồ - Địa chất Miền Nam về nước 
ngầm ở tỉnh Cà Mau thì tại địa bàn huyện Ngọc Hiển cũng như địa bàn toàn tỉnh Cà Mau 
trong đất liền đều được phân chia thành 7 tầng chứa nước dưới đất có độ sâu từ 36,6 m đến 
415 m. Trong đó, độ sâu trung bình của đáy tầng I từ 32 - 45 m, tầng II từ 89 - 140 m, tầng III  
từ 146 - 233 m, tầng IV từ 198 - 326 m, tầng V từ 300 - 348 m, tầng VI từ 330 - 355 m, tầng 
VII từ 372 - 415 m. 

Hiện nay, nguồn nước ngầm đang được khai thác trên địa bàn huyện chủ yếu là từ tầng 
II đến tầng III (có độ sâu từ 89m đến 172m), riêng khu vực xã Tân Ân khai thác nước ở 3 tầng 
II, III và tầng IV (có độ sâu đến 222 m). 

Về chất lượng nước: Nhìn chung, chất lượng nước tốt,  không bị nhiễm mặn, thuộc 
nhóm nước mềm, chưa bị ô nhiễm đảm bảo cho sinh hoạt. Tuy nhiên, cần chú ý nước có chứa 
ít canxi và một số tầng nước có hàm lượng sắt trong nước cao (0,25 - 0,5 mg/l) cho nên nước có 
tính chất phèn, cần chú ý xử lý trước khi sử dụng.

Nước ngầm là nguồn tài nguyên quý hiếm, vì vậy quá trình khai thác sử dụng cần được 
quản lý chặt chẽ, tránh gây ô nhiễm và lãng phí nguồn nước ngầm. 

1.5.3. Tài nguyên rừng
Ngọc Hiển là huyện cực Nam của đất nước, có 3 mặt giáp biển. Dọc theo đất liền và vùng 

ven biển Cà Mau có hệ sinh thái độc đáo và đa dạng, đó là rừng ngập mặn. 

Theo  số  liệu kiểm kê  đất  đai  năm 2019,  tổng  diện  tích  rừng  huyện  Ngọc  Hiển  là 
57.664,64 ha, chủ yếu là rừng ngập mặn. Trong đó, rừng phòng hộ 14.658,43 ha, rừng đặc dụng 
9.202,74 ha, rừng sản xuất 33.803,47 ha. 

Rừng ngập mặn Cà Mau nói chung, huyện Ngọc Hiển nói riêng có hệ sinh thái độc đáo 
và đa dạng, đứng thứ 2 trên thế giới, sau rừng Amazôn ở Nam Mỹ. Đây là thảm thực vật bao 
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gồm nhiều loại cây như đước, mấm, vẹt, bần, dá, su, cóc, dà, chà là, nhiều loại dương xỉ và 
dây leo… trong đó, đước là loài cây chiếm đại đa số và có giá trị kinh tế cao nên còn được gọi 
là rừng đước.  

Theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu rừng ngập mặn Cà Mau có hệ thống 
động thực vật phong phú với 22 loài cây, 13 loài thú, thuộc 9 họ. Trong đó, 5 loài có trong  
sách đỏ Việt Nam, 1 loài trong sách đỏ IUCN, như bộ linh trưởng (khỉ đuôi dài, voọc), bộ 
móng guốc ngón chẵn (heo rừng), bộ ăn thịt (chồn mướp, cáo mèo, cáo cộc, rái cá…);  74 loài 
chim (thuộc 23 họ), 17 loài bò sát (thuộc 9 họ), 5 loài lưỡng cư (thuộc 3 họ), 14 loài tôm, 175 
loài cá (116 giống và 77 họ), 133 loài động thực vật phiêu sinh. Ngoài ra, trên các cụm đảo  
Hòn Khoai, còn có nhiều loại gỗ quý và động vật sinh sống dưới tán rừng. 

1.5.4. Tài nguyên biển
Ngọc Hiển là một trong hai huyện của tỉnh Cà Mau (cùng với huyện Năm Căn) có cả  

bờ biển Đông và biển Tây (Vịnh Thái Lan). Đây là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò rất  
lớn, chi phối và tác động đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện Ngọc Hiển có bờ biển dài khoảng 98 km (72 km bờ biển Đông và 26 km bờ biển 
Tây), chiếm gần 40% tổng chiều dài bờ biển của toàn tỉnh. Theo quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020, vùng biển và ven biển Mũi Cà Mau là một trong 
những trung tâm và hành lang phát triển kinh tế biển của tỉnh (cùng với khu vực Sông Đốc 
của huyện Trần Văn Thời). Vùng biển Cà Mau nói chung (trong đó có vùng biển của huyện 
Ngọc Hiển) là ngư trường trọng điểm của cả nước, có trữ lượng hải sản lớn và đa dạng, nhiều 
loại có giá trị kinh tế cao. Theo bản đồ quy hoạch khai thác ngư trường Cà Mau thì trong vùng 
biển của huyện Ngọc Hiển có khu vực cấm khai thác quanh năm là khu vực bãi bồi phía Tây 
các huyện Ngọc Hiển, Năm Căn, đây là khu vực sinh sản của các loài thủy hải sản, hàng năm 
đều bồi lấn ra biển. Nguồn thủy hải sản của huyện Ngọc Hiển phong phú, khu vực bãi bồi là 
vùng đa dạng sinh học cao do đây là nơi giao thoa của hai chế độ triều biển. Theo thống kê, 
khu vực bãi bồi có 53 loài cá thuộc 29 họ, 11 loài tôm và 3 loài cua. Ngoài ra, còn có nhiều 
loài thuộc lớp 2 mảnh vỏ như: sò, điệp, vọp, nghêu… đặc biệt là sò được phân bố trên một 
phạm vi khá lớn. Vùng bãi bồi Mũi Cà Mau là hệ sinh thái quan trọng, tạo nên hệ sinh thái  
vùng triều, có tiềm năng kinh tế lớn nhưng rất nhạy cảm, dễ bị phá vỡ nếu sử dụng không hợp 
lý. 

Ngoài ra, trên vùng biển huyện Ngọc Hiển còn có cụm đảo Hòn Khoai, cách đất liền  
chỗ gần nhất khoảng 14 km, đây là cụm đảo có vị trí chiến lược, là điểm hậu cần cho khai  
thác kinh tế biển, phát triển du lịch biển đảo và bảo vệ quốc phòng, an ninh. 

1.5.5. Tài nguyên khoáng sản
Theo báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển khí Tây Nam của Tập đoàn Dầu khí quốc 

gia Việt Nam thì vùng ngoài khơi biển Tây Nam đã phát hiện có giá trị về khí công nghiệp, 
trữ lượng tiềm năng khoảng trên 170 tỷ m3, trong đó trữ lượng đã phát hiện khoảng 30 tỷ m3. 
Khả năng phát triển và khai thác có thể đạt sản lượng trên 8 tỷ m3/năm. Trữ lượng khí ở ngoài 
vùng biển là tiền đề để phát triển công nghiệp khí điện đạm cho tỉnh Cà Mau, cho vùng đồng 
bằng Sông Cửu Long, mở ra một số dịch vụ cho tỉnh Cà Mau và cho huyện Ngọc Hiển, đồng 
thời cũng đặt ra nhiệm vụ về tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó có bảo vệ các  
tuyến đường ống dẫn khí. 

1.5.6. Tài nguyên du lịch
Là huyện tận cùng của đất nước, có Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, có cột mốc quốc gia 

cuối cùng trên đất liền (Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau), là điểm cuối cùng của 
tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển. Bên cạnh đó, huyện Ngọc Hiển còn được biết 
đến với vẻ đẹp của cụm đảo Hòn Khoai, Cồn Ông Trang, khu du lịch Khai Long …tất cả đã 
tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. 



Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau là điểm du lịch mang tính địa lý, danh thắng và 
du lịch sinh thái tiêu biểu của cả nước, nằm trong quần thể khu du lịch chuyên đề cấp quốc 
gia. Năm 2010, Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau được Hiệp hội Du lịch đồng bằng 
sông Cửu Long bình chọn là điểm du lịch tiêu biểu; du khách trong và ngoài nước đến tham 
quan du lịch, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, các sự kiện, lễ hội hàng năm có từ 
400.000 đến 450.000 lượt người/năm. 

Đặc biệt, ngày 26/5/2009,Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận là 
khu dự trữ sinh quyển thế giới, đây là khu rừng ngập mặn nguyên sinh trên đất mới bồi, tạo 
nên bãi sinh sản và nuôi dưỡng con non các loài thủy hải sản cho cả một vùng rộng lớn. Đặc 
biệt, nơi đây còn bảo tồn khu rừng đước nguyên sinh và hệ động thực vật đa dạng với nhiều  
loài chim, thú quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới như khỉ đuôi dài, cà khu, cò chân xám, 
bồ nông Trung Quốc, giang sen, rẽ mỏ cong, quắm trắng, các loài bò sát như kỳ đà hoa, trăn 
mốc, trăn gấm, rắn lục, dưới nước là cả một quần thể các loài thủy sinh, thủy liễu phong phú 
và nhiều loài tôm cá… Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau không chỉ đem lại nguồn 
lợi lớn về kinh tế mà còn tạo môi trường sinh thái trong lành, là điều kiện thuận lợi để phát triển 
du lịch sinh thái, tham quan và nghiên cứu khoa học.

Cụm đảo Hòn Khoai: Ngày 27/4/1990, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 
là khu di tích lịch sử thắng cảnh cấp Quốc gia. Hòn Khoai cách đất liền khoảng 14 km, là một 
trong những hòn đảo đẹp nhất miền cực Nam của Tổ quốc. Cụm đảo nhỏ này nằm sát bên 
nhau với tổng diện tích gần 5 km2, với Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Tượng, Hòn Ðá Lẻ, Hòn 
Ðồi Mồi. Thuở xưa, Hòn Khoai còn có tên gọi là Hòn Giáng Hương, Hòn Ðộc Lập, thời Pháp 
thuộc gọi là đảo Poulo Obi. Tuy nhiên, người địa phương vẫn quen gọi là Hòn Khoai vì hình 
dạng của nó trông giống như củ khoai khổng lồ. Trên đỉnh cao nhất của Hòn Khoai có ngọn 
Hải đăng do người Pháp xây dựng vào năm 1920. Hải đăng Hòn Khoai được xem là một 
trong những công trình đèn biển có mặt sớm nhất tại hải phận Việt Nam. Từ trên ngọn hải 
đăng, du khách có thể chiêm ngưỡng mũi đất tận cùng của Tổ quốc. Với khí hậu mát mẻ, thời  
tiết tốt, phong cảnh đẹp, có rừng, có biển; ngày nay Hòn Khoai rất thích hợp với các loại hình 
du lịch về nguồn, dã ngoại, nghiên cứu, nghỉ ngơi, và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong 
và ngoài nước. 

Cồn Ông Trang - điểm du lịch sinh thái nổi tiếng ở vùng Đất Mũi: Cồn Ông Trang nằm 
ở cửa sông Cái Lớn thông ra bãi bồi phía Tây thuộc xã Viên An, huyện Ngọc Hiển. Cồn Ông 
Trang bao gồm 2 cồn,cồn trong và cồn ngoài,cồn trong hình thành khoảng năm 1960 có diện 
tích khoảng 122 ha, cồn ngoài hình thành muộn hơn (khoảng năm 1980). Gắn với cồn Ông 
Trang là bãi bồi phía Tây Mũi Cà Mau. Bãi bồi là nơi hội tụ của nhiều loài thủy sản về đây 
sinh sản. Với điều kiện tự nhiên có một không hai, bãi bồi không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, 
nghiên cứu khoa học mà còn là điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến Cà 
Mau. Trong tương lai, cồn Ông Trang và bãi bồi phía Tây Mũi Cà Mau sẽ là điểm du lịch sinh 
thái đầy hứa hẹn của Cà Mau nói chung và huyện Ngọc Hiển nói riêng. 

Bãi biển Khai Long nằm phía biển Đông trong khu vực hệ sinh thái rừng ngập mặn, bãi  
biển Khai Long là một bãi cát giồng uốn lượn dọc bờ biển thuộc ấp Khai Long và ấp Rạch 
Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, với diện tích khoảng 230 ha, chiều dài theo bờ biển 3.800 
m và cách khu du lịch Mũi Cà Mau 18 km. Đứng ở bãi Khai Long, du khách ngắm nhìn trọn 
vẹn hình dáng, vẻ đẹp hoang sơ của cụm đảo Hòn Khoai hùng vĩ. Khai Long có bãi biển cát 
vàng tương đối bằng phẳng, cường độ sóng không lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp 
Khai Long phát triển loại hình du lịch biển. 

1.5.7. Tài nguyên nhân văn
Ngọc Hiển mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long, hiện có 9 dân tộc 

anh em  sinh sống trên địa bàn bao gồm Kinh,  Hoa,  Khmer, Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao, 
Chăm. Trong đó, người Kinh chiếm đại đa số (> 98%). Tuy mỗi dân tộc có phong tục tập quán 
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riêng nhưng bao đời nay họ vẫn sống hòa thuận, đoàn kết, hội nhập vào cộng đồng chung và đã 
cùng nhau tạo nên một bản sắc văn hoá độc đáo. Nét văn hóa đặc biệt nhất ở đây chính là Đờn 
ca tài tử đã thấm sâu vào lòng người, được nhân dân trong và ngoài nước biết đến. Đờn ca tài tử 
luôn được trau dồi, rèn giũa và gìn giữ như một nét đẹp truyền thống trong sinh hoạt văn hóa 
của nhân dân vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. 

Quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, huyện Ngọc Hiển đã tạo dựng được nhiều kỳ tích lịch sử, đã đóng góp nhiều vào 
kho tàng tài nguyên nhân văn của tỉnh như: 

+ Bến Vàm Lũng thị trấn Rạch Gốc – điểm cuối tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển: 
Được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia (theo Quyết định số 3996/QĐ-VHTTDL 
ngày 10/11/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

+ Cụm Đảo Hòn Khoai xã Tân Ân: Được xếp hạng Khu di tích lịch sử thắng cảnh cấp 
Quốc gia (theo Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/1990 của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch). 

+ Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh xã Viên An: Được công nhận Di tích lịch sử văn hóa 
cấp tỉnh (theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 26/3/1996 của UBND tỉnh Cà Mau). 

+ Cây Me Rạch Gốc xã Tân Ân: Được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh (theo Quyết 
định số 1197/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh Cà Mau). 

2. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hôi
2.1. Lĩnh vực kinh tế
2.1.1. Về ngư, lâm, nông nghiệp, nông thôn
* Thủy sản: 

- Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 9 ước đạt 5.820 tấn (tôm 1.780 tấn),  
lũy kế 50.248/71.000 tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ, đạt 70,8% so với kế hoạch; 
trong đó sản lượng tôm đạt 15.673/22.800 tấn, giảm 7,9% so với cùng kỳ, đạt 
68,7% so với kế hoạch. 

- Tính đến nay diện tích nuôi tôm sinh thái có 19.400 ha (diện tích mặt 
nước 7.760 ha), đạt 97% kế hoạch, tăng 8,4% so với cùng kỳ; diện tích nuôi tôm 
quảng canh cải tiến có 26.490 ha (diện tích mặt nước 13.510 ha), đạt 99,7% kế 
hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi ven biển là 28 ha.

- Tổng lượng giống sản xuất trong tháng 9 đạt 0,92 tỷ con, lũy kế 8,14/11,5 tỷ 
con, tăng 10,4% so với cùng kỳ, đạt 70,8% so với kế hoạch. Thực hiện tốt công tác 
kiểm dịch tôm giống, tôm bố mẹ xuất tỉnh.

- Diện tích tôm nuôi bị bệnh trong tháng là 50 ha (tôm – rừng kết hợp: 50 
ha), lũy kế 1.419,25 ha (trong đó: tôm thâm canh 10,3 ha; tôm – rừng kết hợp 
1.408,95 ha), xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn, chủ yếu bệnh đỏ thân, đốm 
trắng.

- Tổng số phương tiện khai thác thủy sản trên địa bàn huyện là 466 phương 
tiện.  Trong đó, có 107 phương tiện thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị 



giám sát hành trình tàu cá; tính đến nay, đã lắp đặt được 105/107 phương tiện, 
chiếm 98,13%. Tỷ lệ tàu thuyền có trang bị trang thiết bị an toàn như phao cứu 
sinh, xuồng cứu hộ, đèn chiếu sáng…đạt 10%.

* Lâm nghiệp

Tính đến nay diện tích có rừng tập trung trên địa bàn huyện đạt 35.202 ha 
và tỷ lệ che phủ của rừng và cây phân tán đạt 49,68%; thực hiện trồng rừng đạt  
22,85/179 ha (so với chỉ tiêu tỉnh), đạt 12,8%, trồng thay thế 02/06ha, trồng 
rừng  sau  khai  thác  133,8ha;  khai  thác  rừng  được  46,43ha  (rừng  phòng  hộ 
14,75ha và rừng sản xuất 31,68ha). Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm 
tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến rừng. Trong tháng, xử lý 02 vụ 
khai thác rừng trái pháp luật, phạt hành chính với số tiền 6,0 triệu đồng, tang vật 
thu được là 1,67 siter củi đước; lũy kế phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm liên quan 
đến rừng. Trong tháng không phát sinh thủ tục hành chính liên quan đến gây 
nuôi động vật hoang dã, lâm sản; lũy kế, thẩm định cấp giấy chứng nhận 53 hồ 
sơ nuôi Cầy Vòi Hương, xác nhận 82 bảng kê động vật hoang dã, số lượng 364 
cá thể cầy vòi hương; kiểm tra đăng ký gây nuôi mới cầy vòi hương cho 30 hộ.

* Nông nghiệp, nông thôn

- Tổng số lượng gia súc, gia cầm trong tháng đạt 7.620 con, (gia súc 1.270 con; gia cầm 
6.350 con), lũy kế 109.445/135.000 con (gia súc 17.911 con, gia cầm 91.534 con), tăng 1,0% 
so với cùng kỳ, đạt 81,1% so với kế hoạch.

- Bệnh trên gia súc (heo): có 08 con bị bệnh thông thường (chết 02 con), lũy kế 70 con (chết 
22 con), nguyên nhân chủ yếu là do bệnh Ecoli, tụ huyết trùng và tiêu chảy; bệnh trên gia cầm: 
xảy ra 78 con (chết 35 con), lũy kế 2.043 con (chết 863), xảy ra trên địa bàn các xã, thị trấn 
nguyên nhân do bệnh tụ huyết trùng, hô hấp mãn tính.

- Tổng diện tích xuống giống rau màu, cây ăn trái trong tháng đạt 47 ha, lũy kế đạt 753/760 
ha (rau màu 372 ha, cây ăn trái 381 ha), giảm 26,2% so với cùng kỳ và đạt 99,1% so với kế 
hoạch.

- Tổ chức 02 cuộc Hội thảo triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả năm 
2021 tại 02 xã Viên An Đông và Viên An, có hơn 100 người tham dự; tổ chức 05 cuộc hội thảo 
triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả tại các xã, thị trấn, với hơn 230 người tham 
dự; tập trung nhân rộng một số mô hình như nuôi tôm Quảng canh cải tiến, QCCT 02 giai đoạn,  
03 giai đoạn, nuôi dê,...qua đó, người dân cùng chia sẽ kinh nghiệm, học hỏi cách làm hay và ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

- Tổ chức triển khai Dự án nuôi tôm 2 giai đoan găn vơi tiêu thu san phâm, quy mô 18 ha (5 
hô), địa điểm triển khai âp Tam Hiêp, thị trân Rach Gốc và xây dựng mô hình trình diễn “Xây 
dựng vùng nuôi thủy sản kết hợp và phát triển du lịch sinh thái cộng đồng” tại xã Đất Mũi, với 
quy mô 20 ha/01 điểm.

2.1.2. Phòng tránh thiên tai và vận động Quỹ Phòng, chống thiên tai
Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy, Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện; xây dựng các phương án ứng phó cho từng tình huống. Trong 9 
tháng trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ sạt lỡ đất, mưa giông và lốc xoáy, triều cường dâng 
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cao gây thiệt hại tài sản ước 2.549,3 triệu đồng; xảy ra 01 vụ tai nạn trên biển làm chết 01  
người. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng, địa phương đến thăm hỏi, động viên 
và hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 là 663,068 
triệu động, đến nay, vận động thu được 398,432 triệu đồng, đạt 60,1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao,  
giảm 28,1% so với cùng kỳ.

2.1.3. Xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, 
các ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Đến nay toàn huyện đạt 89 tiêu 
chí, bình quân mỗi xã đạt 14,83 tiêu chí/xã (Tân Ân Tây 19, Đất Mũi 16, Tam 
Giang Tây 16, Viên An Đông 14, Tân Ân 11, Viên An 13); so với kế hoạch năm 
đạt 3/17 tiêu chí (17,64%). Tổng số vốn huy động được là 89,313 tỷ đồng, trong 
đó: Ngân sách Trung ương: 23,8 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 55,231 tỷ 
đồng; vốn tín dụng: 4,382 tỷ đồng; vốn đóng góp của người dân: 5,550 tỷ đồng 
và vốn khác: 0,35 tỷ đồng.

- Công tác xây dựng thị trấn Rạch Gốc đạt Chuẩn Văn minh đô thị được quan tâm chỉ đạo 
và phân công các ngành, đơn vị liên quan cùng UBND thị trấn Rạch Gốc thực hiện từng nội dung, 
tiêu chí, tiêu chuẩn; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, các công trình, tuyến 
đường được sửa chữa, nâng cấp mở rộng, đầu tư mới với tổng nguồn vốn trên 58 tỷ đồng. Kết 
quả thực hiện đến nay đạt 01/04 tiêu chuẩn, 56/67 nội dung, 19/26 tiêu chí.

2.1.4. Kinh tế - Hạ tầng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ

- Công tác Quy hoạch chung các xã, thị trấn đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán, 
đang triển khai lập đồ án. Riêng quy hoạch chung thị trấn Rạch Gốc đã mở thầu, 
xét thầu và đang thẩm định kết quả đấu thầu; Quy hoạch chi tiết xã Tân Ân Tây đã 
trình Hội đồng thẩm định thông qua nhiệm vụ, dự toán; Quy hoạch chi tiết trung 
tâm (khóm 1) thị trấn Rạch Gốc: đơn vị tư vấn đang lập nhiệm vụ, dự toán; hoàn 
thành lập quy hoạch cụm công nghiệp khóm 4 và khóm 6 thị trấn Rạch Gốc với 
65,08ha, tỷ lệ sử dụng 12,48%, hiện nay đã xây dựng Cảng cá Rạch Gốc, nhà máy 
chế biến bột cá và đang tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đề xuất Sở Xây dựng 02 dự án nhà 
ở kết hợp tái định cư hoặc di dời vùng ven biển, sạt lở (địa điểm khóm 6, thị trấn 
Rạch Gốc và Rạch Tàu Đông, ấp Kinh Đào Đông, xã Đất Mũi) và khu đất dự kiến 
xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công Cà Mau. Thẩm định báo cáo kinh 
tế kỹ thuật công trình xây dựng 35 công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu 28 
công trình; dự kiến thực hiện tuyên truyền, thông tin về mẫu nhà phù hợp với vùng 
mưa bao cho các hô dân trong vùng thường xuyên xay ra mưa bao.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện được thực 
hiện thường xuyên; vận động cơ sở đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện tại 08 cơ sở, doanh nghiệp, có 13 sản 



phẩm đăng ký tham gia bình chọn năm 2021. Công tác kiểm tra, rà soát và thanh 
thải chướng ngại vật trên sông, xe dù, xe quá tải, xe bánh xích lưu thông trái quy 
định được thực hiện thường xuyên. Tổ chức đăng kiểm gia hạng hàng năm cho 
48 phương tiện; quản lý 15 xe ô tô khách và 06 phương tiện thủy nội địa.

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió và 01 
nhà đầu tư đăng ký đầu tư điện năng lượng mặt trời, trong đó có 03 dự án được cấp phép đầu 
tư và đang triển khai thực hiện với công suất 250MW, tổng vốn đầu tư là 13.000 tỷ đồng. Có 
18 hộ lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái với tổng công suất 1.175KW. Đã được Điện lực 
tỉnh Cà Mau chấp thuận đầu tư 55 tuyến điện thắp sáng với tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng,  
đã hoàn thành thủ tục đấu thầu, đã phối hợp bàn giao mặt bằng. Tỷ lệ sử dụng điện an toàn 
trên địa bàn huyện đạt 16.714/18.148 hộ, đạt 92,1%, so với cùng kỳ tăng 0,1%. Kiểm tra sử 
dụng điện an toàn phát hiện và lập biên bản nhắc nhở, có thời gian khắc phục là 42 hộ, tỷ lệ 
các điểm xác định là khu vực xung yếu của hệ thống điện (trạm biến thế, đường dây tải điện 
và lưới cung cấp) được rà soát, kiểm tra, gia cố kịp thời khắc phục các sự cố do thiên tai gây 
ra là 14/29 vị trí, đạt 48,28%; rà soát danh sách đăng ký xóa câu phụ năm 2021 đối với 107 hộ. 
Lắp đặt 03 bảng Pano tuyên truyền sử dụng điện các xã Đất Mũi, Tam Giang Tây, Tân Ân. 

2.1.5. Tài chính, ngân sách, phát triển kinh doanh, kinh tế tập thể

- Tính đến 20/9/2021, tổng thu ngân sách đạt 20 tỷ 049 triệu đồng, đạt 
73,4% kế hoạch năm, giảm 3,6% so với cùng kỳ; tổng số chi ngân sách huyện 
được 213 tỷ 753 triệu đồng, bằng 90,8% kế hoạch, giảm 10,8% so với cùng  
kỳ.

- Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 
2.370 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với số tiền 65,138 tỷ  
đồng, tổng dư nợ 312,959 tỷ đồng; nợ quá hạn 1,5 tỷ đồng, chiếm 0,49%.

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động vốn 
232/286 tỷ đồng, đạt 81,19% so với kế hoạch; tổng dư nợ cho vay 1.108/1.130 
tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn 13,2 tỷ đồng, chiếm 1,19% tổng dư nợ. 

- Từ đầu năm đến nay cấp 140 giấy phép đăng ký kinh doanh (cấp mới 113 giấy với tổng 
vốn đăng ký 13 tỷ 763 triệu đồng, 27 cấp lại), 57 trường hợp ngừng kinh doanh. Hiện nay trên 
địa bàn huyện có 25 hợp tác xã, vốn điều lệ là 43,545 tỷ đồng, trong đó thành lập mới 01 HTX, 
có 12 thành viên, với vốn điều lệ 120 triệu đồng, có 02 hợp tác xã ngưng hoạt động (HTX Du 
lịch sinh thái cộng đồng Đất Mũi - Đất Mũi, HTX Nuôi tôm sinh thái Ông Linh - Viên An, có  
vốn điều lệ 650 triệu đồng).

2.1.6.  Đầu tư xây dựng, công trình thủy lợi

- Thực hiện xây dựng lộ bê tông được 18,645km, đạt 62,15% kế hoạch, 
bằng 30,9% so với cùng kỳ; lộ đất đen thực hiện được 45,015/46km, đạt 97,9% 
so với kế hoạch, bằng 92,7% so với cùng kỳ. Thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến 
đường ô tô đến trung tâm xã Tam Giang Tây, Viên An, Đất Mũi và thị trấn Rạch 
Gốc, cơ bản hoàn thành đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân tham gia giao thông với tổng số tiền đầu tư là 6,6 tỷ đồng.
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- Tổng vốn đầu tư công năm 2021 (bao gồm vốn tỉnh, huyện) là 125 tỷ 401 triệu đồng, đã 
giải ngân đến 20/9/2021 là 73 tỷ 665 triệu đồng, đạt 58,7% kế hoạch, trong đó: 

+ Nguồn vốn do tỉnh quản lý là 45 tỷ 901 triệu đồng (nguồn vốn 2020 
chuyển sang năm 2021 là 02 tỷ 284 triệu  động, nguồn vốn năm 2021 là 43 tỷ 
617 triệu đồng), đã giải ngân 28 tỷ 164 triệu đồng (vốn năm 2021 là 25 tỷ 881 
triệu đồng; vốn năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 02 tỷ 283 triệu đồng), đạt 
61,4% kế hoạch.

+ Nguồn vốn huyện quản lý là 79 tỷ 500 triệu đồng (Nguồn vốn đầu tư 
công năm 2021 là  70 tỷ  181 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư công năm 2020 
chuyển sang năm 2021 là 9 tỷ 319 triệu đồng); đã giải ngân 45 tỷ 501 triệu đồng 
(vốn đầu tư công năm 2021 là 36 tỷ 758 triệu đồng; vốn năm 2020 chuyển sang 
năm 2021 là 8 tỷ 743 triệu đồng), đạt 57,2% kế hoạch.

- Trong năm, huyện được giao làm chủ đầu tư thực hiện nạo vét 18 công trình thủy lợi, 
tổng vốn đầu tư 6,0 tỷ đồng, chiều dài khoảng 55 km. Đến ngày 15/9/2021 đã giải ngân được 
2,909 tỷ đồng, đạt 48,5% kế hoạch vốn. Ngoài ra trên địa bàn còn có 06 công trình do tỉnh 
làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 36,666 km, tổng vốn đầu tư 17,8 tỷ đồng, đã hoàn thành 04 
dự án từ nguồn vốn năm 2020 chuyển sang, 02 dự án từ nguồn vốn năm 2021 đang chuẩn bị 
thi công. 

2.1.7. Tài nguyên - môi trường 
- Đã hoàn thành thống kê đất đai năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và lập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đang triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoàn thành 
thu thập số liệu, thông tin nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của các ban, ngành trên địa bàn 
huyện; đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 của huyện Ngọc Hiển; bố trí khu đất 
trống tại khóm 8, thị trấn Rạch Gốc (thuộc Trường Tiểu học I thị trấn Rạch Gốc) để xây Nhà 
công vụ cho giáo viên; chỉ đạo đo đạc thực tế, cấm mốc các khu đất đã thu hồi của các hộ dân 
giao về cho các tổ chức quản lý (quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện).  

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định 
cư; đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn tổ chức xác định 
giá đất cụ thể phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
GPMB đối với các dự án Nhà máy điện gió Viên An, Nhà máy điện gió Tân Ân 
1 – giai đoạn 1, tuyến đường từ Đồn Biên phòng Rạch Gốc đấu nối đường Hồ 
Chí Minh; thực hiện rà soát, đề xuất hủy bỏ các công trình, dự án trong danh 
mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Tổng số hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo là 270 hồ sơ, 
đã ký cấp 269 hồ sơ đúng hạn, còn lại 01 hồ sơ còn trong hạn giải quyết (Văn phòng Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện).

- Hoàn thành xây dựng, lắp đặt 05 cụm panô tuyên truyền về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện; cấp phát 400 sổ tay tuyên truyền về bảo vệ môi 
trường cho UBND các xã, thị trấn; kiểm tra công tác xử lý nước thải từ hoạt 
động nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng công nghệ cao của Công ty N.G. Tổ chức 



lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” chào mừng xuân Tân Sửu 
năm 2021, trên địa bàn xã Tân Ân Tây, Viên An Đông và thị trấn Rạch Gốc có 
khoảng 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và người 
dân tham dự; phát động trồng 100 kg trái đước và 2.000 cây mắm dọc theo 
tuyến đường Hồ Chí Minh; trồng 4.000 cây phân tán tại địa bàn các xã, thị trấn; 
hưởng ứng ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 
2021 (từ ngày 01 đến ngày 08/6/2021).

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch bãi rác tạm thị trấn Rạch 
Gốc, bãi rác tập trung của huyện tại xã Tam Giang Tây; vận động nhân dân xây 
dựng mới 650 điểm xử lý rác thải sinh hoạt (điểm đốt rác) trong đợt cao điểm 
năm 2021, nâng tổng số điểm xử lý rác thải sinh hoạt hộ gia đình trên địa bàn 
huyện đạt 2.134 điểm; tiếp nhận, phân bổ cho Khu cách ly tập trung 13 thùng 
chứa rác để đảm bảo cho công tác xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19. Duy trì thu gom, xử lý rác thải theo quy định. Tỷ lệ dân 
sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom 
và xử lý ước đạt khoảng 90%; phê duyệt 02 Kế hoạch bảo vệ môi trường.

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.2.1. Lao động – Thương binh và Xã hội
- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ đầu năm đến nay huyện tổ chức mở được 

02 lớp dạy nghề và truyền nghề với số lượng 59 học viên, đạt 5,9% chỉ tiêu giao, bằng 10,8% 
so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 2.120 lao động (trong tỉnh 217 lao 
động, ngoài tỉnh 1.890 lao động, xuất khẩu 13 lao động), đạt 59,7% so với kế hoạch; tập huấn 
kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý lao động cho 14 cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

- Hiện nay toàn huyện có tổng số 363 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,0%, 743 hộ cận nghèo, 
chiếm tỷ lệ 4,09%; ước thực hiện đến cuối năm 2021, hộ nghèo 0,2% (36 hộ), hộ cận nghèo 
0,3% (55 hộ).

-  Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời.  Thực 
hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách người có công theo 
quy định, với số tiền trên 9 tỷ 851 triệu đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội với số tiền 
trên 06 tỷ 626 triệu đồng; chi trả trợ cấp 01 lần mai táng phí theo Nghị định số 136 
với  số  tiền  281,2  triệu  đồng,  truy  lĩnh  tăng  mức  trợ  cấp  theo  Nghị  định  số 
20/2021/NĐ-CP là 22,356 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay đã thẩm định 73 hồ sơ 
trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt, kết quả có 69 quyết  
định và 03 kết quả thẩm định đạt. Ban hành 293 Quyết định cho đối tượng bảo 
trợ xã hội (trong đó: 17 Quyết định điều chỉnh, 51 Quyết định hỗ trợ mai táng 
phí, 57 Quyết định ngưng hưởng, 168 Quyết định mới cho đối tượng hưởng trợ 
giúp xã hội) và 1.687 Quyết định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho các đối tượng trên địa bàn huyện. 
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- Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người 
có công, đối tượng bảo trợ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, người cô 
đơn,...dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng 
(trong đó: ngân sách Trung ương là 222 triệu đồng, ngân sách tỉnh là trên 683 
triệu đồng; ngân sách huyện là trên 314 triệu đồng). Chi 716 suất quà (quà bằng 
tiền) của Chủ tịch nước tặng cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp 
kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, với tổng số tiền là 217,5 triệu 
đồng; huyện tặng quà cho 30 gia đình chính sách, tổng kinh phí 30 triệu đồng; 
chi hỗ trợ đột xuất tổng số tiền 48.5 triệu đồng.

- Trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ cho 8.823 đối tượng, với số tiền là 
9.327,665 triệu đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 
phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như: 
nhóm hỗ trợ lao động bị tạm hoãn: 09 đối tượng, số tiền: 27,825 triệu đồng; 
nhóm hộ kinh doanh: 71 người, số tiền 213 triệu đồng; nhóm lao động tự do 
theo Quyết định 1502/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh là 
430  người,  số  tiền  645  triệu  đồng;  nhóm lao  động  tự  do  theo  Quyết  định 
1712/QĐ-UBND ngày 04/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh là 8.242 người, số 
tiền là 8.361 triệu đồng; nhóm hỗ trợ cách ly F1: 71 người, số tiền 80,84 triệu 
đồng); phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và phân bổ 
87.075 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 5.805 khẩu là đối tượng 
người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn 
và hộ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

- Tính đến nay, đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 1.047 triệu đồng, 
đạt 130,9% kế hoạch, giảm 22,8% so với cùng kỳ; đã xây dựng hoàn thành 02/07 
căn và sửa chữa 08/11 căn nhà tình nghĩa năm 2021, với tổng số tiền 505 triệu 
đồng từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện.  Quỹ Vì người nghèo được 
1.538 triệu đồng, đạt 128,2% kế hoạch, tăng 26,8 so với cùng kỳ. Đã cấp 590 thẻ 
BHYT cho đối tượng chính sách người có công; 2.883 thẻ cho đối tượng người có 
công khác, cao tuổi, bảo trợ xã hội; 4.560 thẻ cho đối tượng xã đảo; 6.808 thẻ cho 
trẻ em dưới 06 tuổi; 934 thẻ hộ nghèo, 54 thẻ hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã 
hội và 1.459 thẻ cận nghèo; 17.692 thẻ cho đối tượng sống vùng đặc biệt khó 
khăn bãi ngang ven biển. 

- Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em được 246,289/120 triệu đồng, đạt 205,2% 
kế hoạch; hỗ trợ 06 suất quà cho trẻ em bán vé số trên địa bàn huyện từ Quỹ bảo 
trợ trẻ em do huyện vận động, tổng số tiền 6,0 triệu đồng; đi thăm trẻ em đang 
điều trị tại Trung tâm y tế huyện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, với tổng số tiền 



2,1 triệu đồng; trao 115 suất quà của huyện từ nguồn vận động quỹ bảo trợ trẻ em 
và quà của Tỉnh cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, tổng số tiền 34,5 
triệu đồng.

- Chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân huyện đề nghị ra quyết định đưa 13 
đối tượng nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 
Cà Mau theo quy định.

2.2.2. Giáo dục - Đào tạo
- Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đã chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo 

huyện tập chung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Năm 
học 2020-2021, ngành giáo duc huyên đã thực hiên tốt viêc đổi mơi chương trình, sách giáo 
khoa giáo lơp 1, tỷ lê học sinh hoàn thành chương trình các câp học đat khá cáo. Thực hiên 
công tác khai giảng năm học mới 2021-2022 đảm bảo phòng, chống dịch và phù hợp với tình 
hình thực tế, qua đó có 5.575/6.677 học sinh tiểu học, đạt 83,49%; 2.543/2.852 học sinh trung 
học cơ sở, đạt 89,16%; 921/1.437 học sinh trung học phổ thông, đạt 64,1% tham dự khai giảng 
trực tuyến. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục thực hiện nghiêm 
việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đảm bảo theo yêu cầu.

- Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 
hàng năm. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm, duy trì và nâng chất chuẩn 
phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, 
xóa mù chữ mức độ 1 và duy trì đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 

- Công tác bảo quản, sửa chữa trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất của các 
trường, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện được quan tâm 
đầu tư. Đến nay công nhận 02 trường đạt chuẩn quốc gia (Trường THCS xã Tam 
Giang Tây, Trường THCS Bông Văn Dĩa), lũy kế đến nay là 25/28 trường đạt tỷ 
lệ 89,28% (giảm 01 Trường đạt chuẩn so với năm 2020 (lý do ghép trường 
THCS Khai Long vào trường THCS xã Đất Mũi). Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa 
chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị để đề nghị công nhận lại 04 trường đã hết niên 
hạn công nhận lại, công nhận mới 01 trường (trường THCS xã Đất Mũi) và 
chuẩn bị năm học 2021-2022. 

- Thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở giai đoạn 2018-
2021 và định hướng đến năm 2030. Tiếp nhận 28 phiếu đăng ký dự tuyển viên 
chức sự nghiệp giáo dục năm 2021. Huyện tiếp tục phối hợp với Trường Cao 
đẳng cộng động tỉnh Cà Mau tổ chức tuyển sinh đào tạo giáo viên mầm non theo 
kế hoạch với 50 chỉ tiêu để bổ sung đội ngũ giáo viên mần non cho huyện, qua 
đó đợt 1 có 30 hồ sơ đăng ký; đồng thời, tăng cường tuyên truyền rộng rãi trong 
Nhân dân về kế hoạch tuyển sinh, đào tạo giáo viên mầm non năm 2021 cho 
huyện.
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- Tập huấn chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thực hiện 
chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch của Sở giáo dục và Đào 
tạo; niêm yết công khai danh mục Bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử 
dụng tại nhà trường trong năm học 2021-2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt.

2.2.3. Y tế 
- Chất lượng khám, điều trị bệnh cho người dân ngày càng được nâng lên; thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiểm trên người. Đến nay có 
52.731 lượt người khám bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay phát  
hiện 14 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết với 12 ổ dịch và và 38 trường hợp mắc Tay – 
chân – miệng với 02 ổ dịch, không có trường hợp tử vong. Thực hiện tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Dân số - KHHGĐ. Công tác quản lý, kiểm tra hành nghề y, dược tư 
nhân được thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 
2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, qua đó tiếp nhận hơn 169 đơn 
vị máu từ 136 người hiến máu tình nguyện.   

- Công tác phòng, chống COVID-19 được quan tâm và đã huy động được cả hệ thống 
chính trị vào cuộc; tính đến ngày 20/9/2021 tổ chức giám sát được 17.243 người, trong đó: 
109 người cách ly tập trung, 1.477 người cách ly y tế tại nhà và 15.657 người động viên theo 
dõi sức khỏe; cách ly y tế 297 hộ gia đình với 1.015 khẩu; tiêm vắc xin mũi 1: 7.329 người và  
mũi 2: 1.421 người; thành lập 02 khu cách ly tập trung của huyện với quy mô 100 giường, 
tiếp nhận 232 công dân vào thực hiện cách ly theo quy định; chi hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ 
cộng tác viên, tình nguyện viện, tổ phản ứng nhanh ấp, khóm hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 với số tiền 454,8 triệu đồng; phân bổ kinh phí hỗ trợ từ tỉnh với 68 ấp, khóm, kinh 
phí 680 triệu đồng phục vụ hoạt động phòng, chống dịch (mỗi ấp, khóm 5,0 triệu đồng, cho 
tháng 7-8/2021); chỉ đạo thành lập 435 Tổ COVID cộng đồng, với 1.268 tổ viên và có 833 Tổ 
nhân dân tự quản với 1.311 thành viên; thành lập 01 trạm và 14 chốt kiểm soát (trong đó: nội 
địa 01 chốt, tuyến ven biển 13 chốt); thành lập 384 Tổ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trong  
cộng đồng với 1.104 thành viên.

-  Tính đến thời điểm báo cáo,  tỷ  lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 
85,84% tổng số dân trên địa bàn huyện, giảm 7% so với cuối năm 2020, số 
người tham gia bảo hiểm y tế đạt 57.387/60.206 người, đạt 95,35% kế hoạch; tỷ 
lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 
1,08%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
đạt 18,0%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 
đạt 15,0%.

2.2.4. Văn hóa, thể thao, du lịch
- Tập trung tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, ý 

nghĩa các ngày lể lớn nhất là công tác phòng, chống dịch và các chính sách liên quan đối với 
người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng của dịch COVID-
19. Qua đó, đã treo 95 tấm băng rôn, cắm 1.338 cây cờ các loại, lợp mới 744m2 pano. 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có bước phát triển khá tốt, 
chất lượng đời sống văn hóa được nâng cao. Qua vận động, đã có 49/68 ấp, khóm đăng ký 



xây dựng đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 85,29%; có 17.986/17.986 hộ gia đình đăng ký xây 
dựng danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 100%; kiện toàn, củng cố và đưa vào 
hoạt động 34 Câu lạc bộ đờn ca tài tử. Chất lượng tin, bài được nâng lên, công tác biên tập và 
đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, sóng phát thanh và cộng tác với các cơ quan báo đài 
3.463 đề tài, tổng thời lượng phát sóng, tiếp âm là 1.739,76 giờ. 

- Tham gia Hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 do Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức (các môn bóng đá 05 người nam, môn cầu lông, cờ tướng); tham 
gia hưởng ứng “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2021 tại tỉnh Cà Mau và tổ chức 
“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” huyện Ngọc Hiển năm 2021 với hơn 2.000 lượt cán 
bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và Nhân dân hưởng ứng tham gia; tham gia Hội 
thao  kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục  thể  thao  Việt  Nam (27/3/1946 – 
27/3/2021); tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế  
lao động 01/5 và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện; với sự tham gia của 08 đội và 115 vận động viên với tổng giá trị 
giải thưởng là 8,0 triệu đồng. 

- Toàn huyện có 03 Trung tâm Văn hóa, Thể thao ở 03 xã: Tân Ân Tây, Tam Giang Tây 
và Đất Mũi; có 67/68 ấp, khóm có nhà sinh hoạt văn hóa, chiếm 98,25%;  thư viện huyện đón 
57 lượt độc giả, tiếp nhận 07 lượt sách, báo, 371 lượt người đến truy cập Internet.

- Du lịch, trên địa bàn có 113.464 lượt khách, giảm 45% so với cùng kỳ, 
đạt 14,7% kế hoạch năm 2021. Phối hợp với Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau thực 
hiện các thủ tục mở tuyến du lịch Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cồn Cát – 
Đất Mũi.

2.2.5. Quốc phòng, an ninh

- Tình hình quốc phòng – an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn huyện được giữ vững; các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn 
sàng  chiến  đấu.  Triển  khai  thực  hiện  nghiêm Nghị  quyết  28-NQ/TW,  ngày 
22/9/2008  của  Bộ  Chính  trị  (khóa  X),  Nghị  định  số  21/2019/NĐ-CP ngày 
22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ huyện trong tình hình mới, 
hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu theo hướng dẫn mới. Đưa 70 
thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc đạt chỉ tiêu trên giao; tổ chức huấn luyện 
cho các đối tượng 952/1.280 lực lượng đạt 74,37%; đồng thời kết hợp với huấn 
luyện làm công tác vận động quần chúng được 02 cuộc có 281 lực lượng tham 
gia; chuẩn bị tốt công tác diễn tập.

- Về an ninh trật tự, an toàn xã hội: 

+ Tội phạm hình sự: khởi tố 25 vụ, 47 bị can, so cùng kỳ giảm 03 vụ, tăng 
07 bị can (trong đó có 03 vụ trọng án, 02 bị can, cùng kỳ không xảy ra trọng án)

+ Vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: 
xảy ra 51 vụ, 79 đối tượng, xử phạt hành chính 62 đối tượng với số tiền 56,9 
triệu đồng, cho cam kết không tái phạm 10 đối tượng, áp dụng Nghị định số 
111/2013/NĐ-CP 07 đối tượng; so với cùng kỳ giảm 21 vụ, 47 đối tượng.
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+ Tệ nạn xã hội: phát hiện 92 vụ, 570 đối tượng, phạt hành chính 482 đối 
tượng, với số tiền 959,45 triệu đồng, cam kết không tái phạm 71 đối tượng, khởi 
tố 14 đối tượng; so với tháng trước tăng 31 vụ, 252 đối tượng.

+ Tội phạm về ma túy: khởi tố 04 vụ, 08 bị can, tang vật thu giữ gồm 
0,6452g Heroin, 2,7911g Methamphetamine; so với cùng kỳ tăng 03 vụ, 07 bị 
can.

+ Vi phạm về ma túy: kiểm tra 220 đối tượng, phát hiện 85 đối tượng sử dụng 
trái phép chất ma túy, phạt hành chính 29 đối tượng; chuyển hồ sơ 04 đối tượng về 
địa phương ngoài huyện xử lý theo thẩm quyền, lập hồ sơ áp dụng Nghị định số 
111/2013/NĐ-CP cho 36 đối tượng, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cho 12 đối 
tượng, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho 02 đối tượng; so với cùng kỳ tăng 04 đối 
tượng vi phạm.

+ Tội phạm về kinh tế, chức vụ: không xảy ra; vi phạm về kinh tế: phát hiện 
06 vụ, 06 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, phạt hành chính với số tiền 
14,75 triệu đồng, so với cùng kỳ giảm 01 vụ, 05 đối tượng.

- Tội phạm về môi trường: không xảy ra; vi phạm về môi trường: phát hiện 
12 vụ, 15 đối tượng, xử lý hành chính với số tiền 116,5 triệu đồng, so cùng kỳ 
tăng 02 vụ, 05 đối tượng.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Các đơn vị phối hợp tuần 
tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường thủy được 1.674 cuộc, có 8.219 
lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, qua đó đã lập biên bản 565 trường hợp, xử phạt  
hành chính với số tiền trên 942,25 triệu đồng, so cùng kỳ giảm 249 trường 
hợp vi phạm. Tai nạn và va chạm giao thông: không xảy ra, cùng kỳ xảy ra 02  
vụ va chạm giao thông đường bộ.

2.2.6. Thanh tra, tư pháp, tiếp dân
- Công tác thanh tra: Thanh tra huyện tiến hành thanh tra hành chính 04 cuộc, đã kết 

thúc 03 cuộc, ban hành kết luận 03 cuộc, đang thực hiện 01 cuộc; qua thanh tra phát hiện sai 
phạm về kinh tế 657.781.000 đồng (kiến nghị thu hồi: 259.931.000 đồng; kiến nghị đơn vị 
khắc phục theo Kết luận thanh tra là 397.850.000 đồng); kiến nghị xử lý hành chính với hình 
thức chấn chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ 15 cá nhân. Về công tác xử 
lý sau thanh tra trong niên độ báo cáo, chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện xử lý sau thanh tra 
theo kết luận thanh tra; các tổ chức, cá nhân nộp khắc phục sai phạm số tiền là 169.532.986 
đồng. Đã thực hiện chi trả 66/70 hộ với số tiền 355.080.000 đồng đối với một số hộ dân trong 
chủ trương thành lập chợ dân sinh Vàm Xẻo Lá, ấp Xóm Mới, xã Viên An Đông, huyện Ngọc 
Hiển, còn 04 hộ chưa nhận số tiền 21.520.000 đồng. Tổ chức 01 lớp tập huấn với 112 người  
về công tác thực hiện kê khai tài sản cho cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã trên địa bàn 
huyện.

- Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 370 cuộc, 3.330 lượt 
người tham dự, chủ yếu trên phương tiện thông tin đại chúng, loa lưu động, qua các kênh 



Zalo, văn bản triển khai,...về nội dung: các quy định biện pháp phòng chống dịch dịch Covid 
19, các văn bản pháp luật mới ban hành, sửa đổi bổ sung và các văn bản có liên quan đến đời 
sống xã hội ở địa phương. Cấp huyện, cấp xã đã chứng thực 6.009 trường hợp; xem xét, giải 
quyết 9.136 trường hợp liên quan đến hộ tịch. Các ban, Tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận 48 đơn 
(trong đó: 08 đơn về đất đai, 09 đơn về dân sự, 10 đơn về hôn nhân và gia đình, 21 nội dung 
khác); đưa ra hòa giải 40 đơn, (trong số hòa giải thành 31 đơn, đạt tỷ lệ 77,5%, chuyển 06 
đơn, đương sự rút 03 đơn); tồn 08 đơn. Theo dõi thi hành pháp luật: trong 9 tháng đầu năm,  
Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 154 Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các 
lĩnh vực, đã thi hành 54 Quyết định, chiếm tỷ lệ 35,1%.

- Công tác tiếp dân: Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan tiếp dân cấp huyện đã 
tiếp 196 lươt, 266 người, 137 vu viêc (có 02 đoàn đông người); so vơi cùng kỳ 
giảm 66 lượt, 33 người, 57 vụ, tăng 01 vụ đoàn đông người; tiếp nhận 29 đơn, so 
với cùng kỳ giảm 19 đơn. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 07 Quyết định (06 
Quyết định giải quyết khiếu nại, 01 Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại), 15 
văn bản trả lời đơn yêu cầu của công dân; tồn 04 đơn (đã xác minh xong 02 đơn 
chờ xin ý kiến giải quyết).

2.2.7. Nội vụ, dân tộc, tôn giáo, cải cách hành chính

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, điều động, luân chuyển, 
xét nâng bậc lương, công tác thi đua – khen thưởng, công tác đánh giá, phân 
loại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo đúng quy định. Công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức 
thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng theo quy định của luật hiện hành. Số lượng 
đại biểu trúng cử ở mỗi cấp được đảm bảo.

- Công tác dân tộc được quan tâm chỉ đạo tạo: tổ chức thăm và hỗ trợ cho 
đồng bào dân tộc Khmer trong huyện đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây theo 
tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, đồng thời, đảm bảo 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả; tổ chức cấp quà tết cho các hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách dân tộc Khmer, tổng số tiền 39,6 triệu 
đồng; phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 
02 đoàn đi thăm hỏi, động viên và dự họp mặt đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp 
Tết Chôl Chnam Thmây tại 02 điểm ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi và Ủy ban nhân dân 
xã Viên An, tổng số tiền tỉnh, huyện, xã và các mạnh thường quân hỗ trợ cho điểm 
tổ chức họp mặt, hộ đồng bào dân tộc khó khăn nhân dịp tết 33,6 triệu đồng.

- Công tác tôn giáo được quản lý chặt chẽ, đồng báo giáo dân trên địa bàn 
luôn chấp hành tốt các quy định pháp luật sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt 
công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa 
đói giảm nghèo trên địa bàn.
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- Công tác cải cách hành chính luôn được UBND huyện chỉ đạo, với nhiều kế hoạch và 
giải pháp, đã hoàn thành 07/16 chỉ tiêu, đạt 43,7% Kế hoạch năm; rà soát, thực hiện nâng cao 
Chỉ số CCHC năm 2021; rà soát, đơn giản hóa TTHC, đã cắt giảm thời gian giải quyết 10  
TTHC, với thời gian cắt giảm tối thiểu 33%; chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ CCHC 
những tháng cuối năm 2021 với nhiều nhiệm vụ cụ thể giao cho các ngành tham mưu thực 
hiện; công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công có hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ nộp trực 
tuyến từ người dân được nâng lên đáng kể so với trước, bao gồm ở cấp xã, nhất là trong thời 
gian giản cách xã hội (cấp huyện 28,5%; cấp xã 21,6%). 

3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện 
tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được kết quả 
tích cực trên một số mặt như: so với cùng kỳ diện tích nuôi tôm sinh thái tăng 
8,4%, chăn nuôi tăng 1,0%, công tác vận động các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu kế 
hoạch đề ra; tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn được 
triển  khai  và  thực  hiện,  tỷ  lệ  giải  ngân  vốn  đầu  tư  công  vượt  kế  hoạch 
(58,7%/55%). Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện 
nghiêm túc. Công tác quản lý  nhà nước về an toàn thực phẩm, phòng, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng được quản lý chặt 
chẽ, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, 
nhất là chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; công tác 
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được nâng lên. Tình hình trật tự, an 
toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Có 03/42 chỉ tiêu vượt, 
04/42 chỉ tiêu đạt, 08/42 chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch Nghị quyết của Hội đồng 
nhân dân huyện đề ra (có 11 chỉ tiêu cuối năm mới thực hiện thống kê).

3.2. Khó khăn, hạn chế  

- Tình hình COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn đến một số chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội đạt thấp so với cùng kỳ, một số doanh nghiệp, hợp tác xã phải 
thu hẹp sản xuất hoặc dừng sản xuất kinh doanh, việc giao thương của các địa 
phương bị hạn chế. Tình hình dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
huyện còn xảy ra trên diện rộng nhất là đối với hình nuôi tôm rừng, ảnh hưởng 
đến sản lượng nuôi trồng thủy sản nhất là tôm, cua, nghêu,...; giá các mặt hàng 
thủy sản giảm do thực hiện giãn cách xã hội; việc áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất còn chậm, một số hộ dân chưa tuân thủ theo 
khuyến cáo lịch thời vụ của các ngành chuyên môn.

- Công tác lập điều chỉnh quy hoạch còn chậm, một số khu vực vướng cơ 
chế; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai đôi lúc chưa chặt chẽ, 



chưa kịp thời. Xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, chợ, ven tuyến sông 
có dân cư tập trung còn nhiều khó khăn.

- Công tác đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn gặp nhiều khó 
khăn (chưa thực hiện được), xuất khẩu lao động đạt thấp. Công tác tuyên truyền, 
vận động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị chưa đạt yêu cầu. Việc rà soát, 
hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch còn chậm. 

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số địa 
phương chưa được thực hiện quyết liệt; một số thiết chế văn hóa chưa phát huy 
hiệu quả đầu tư. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao tạm dừng; lượng 
khách đến tham quan, du lịch giảm 45% so với cùng kỳ và bằng 14,7% so với kế 
hoạch. 

-  Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra. Việc 
chấp hành Quyết định xử phạt VPHC của một số tổ chức, cá nhân chưa nghiêm. 

- Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn những tồn tại, 
hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị chậm triển khai các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành 
chính; dịch vụ bưu chính công ích không phát sinh hồ sơ; việc rà soát, đơn giản hóa TTHC chưa 
thực hiện đạt yêu cầu; chữ ký số ít được sử dụng thường xuyên. Công tác đối thoại với công dân, 
doanh nghiệp không được thực hiện theo kế hoạch do yêu cầu về giãn cách xã hội. Phần mềm 
Một cửa điện tử có lúc khá chậm, bị lỗi; một số TTHC đã cung cấp mức độ 3, 4 trên hệ thống dịch 
vụ công của tỉnh nhưng chưa tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia nên người dân chưa nộp 
trực tuyến; người dân ít quan tâm thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc 
tham mưu những giải pháp quan trọng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, công tác phối hợp thiếu  
chặt chẽ, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc 
thực thi công vụ đôi lúc chưa nghiêm.

 (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9  
tháng đầu năm và Chương trình công tác những tháng cuối năm 2021).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021
2.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngọc Hiển được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

phê duyệt tại  Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021. Trên cơ sở Quyết 
định được phê duyệt, UBND huyện Ngọc Hiển đã tiến hành công bố công khai Kế hoạch sử 
dụng đất và tiến hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và các hạng mục công trình 
dự án được duyệt theo quy định. Việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Ngọc Hiển được dựa trên các chỉ tiêu được duyệt, số liệu thống kê đất đai đến 
ngày 31/12/2020; kết hợp với số liệu điều tra đến hết Quý III năm 2021. Kết quả thực hiện 
các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch năm 2021 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 02. Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích
kế hoạch

được duyệt
(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

(ha)

So sánh
Tăng (+), 

giảm (-) 
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

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

(7)=(5)/
(4)

*100%
1 Đất nông nghiệp NNP 67.198,68 60.901,26 -6.297,42 90,63
 Trong đó:      
1.1 Đất trồng lúa LUA     
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC     
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK     
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.774,25 2.794,22 19,97 100,72
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14.566,58 14.658,43 91,85 100,63
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 9.183,15 9.290,82 107,67 101,17
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 32.322,33 33.801,78 1.479,45 104,58

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

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7.955,05 67,37 -7.887,68 0,85
1.8 Đất làm muối LMU     
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 397,32 288,64 -108,68 72,65
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.263,34 5.979,53 -283,81 95,47
 Trong đó:      
2.1 Đất quốc phòng CQP 51,40 31,42 -19,98 61,12
2.2 Đất an ninh CAN 9,49 7,04 -2,45 74,16
2.3 Đất khu công nghiệp SKK     
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1,50  -1,50  
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 265,15 260,71 -4,44 98,32
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 66,90 19,17 -47,73 28,65

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 1.437,70 1.304,30 -133,40 90,72

 Trong đó:      
- Đất giao thông DGT 681,67 599,42 -82,25 87,93
- Đất thủy lợi DTL 415,94 414,88 -1,06 99,74
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 48,66 48,67 0,01 100,01
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,74 7,73 -0,01 99,82

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 
tạo DGD 36,56 36,56  100,00

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 1,85 1,22 -0,63 65,80
- Đất công trình năng lượng DNL 246,71 170,50 -76,21 69,11
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,72 0,57 -0,15 78,54
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG     
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,40 1,42 0,02 101,31
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,08 5,08 -2,00 71,75
- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,44 1,44 0,00 100,03

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD 33,50 15,62 -17,88 46,64

- Đất  xây dựng cơ sở khoa học công 
nghệ DKH     



TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích
kế hoạch

được duyệt
(ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

(ha)

So sánh
Tăng (+), 

giảm (-) 
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

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

(7)=(5)/
(4)

*100%
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH  0,04 0,04  
- Đất chợ DCH 0,81 1,16 0,35 142,66

2.1
0 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 7,87 7,86 -0,01 99,89
2.1
2 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,17 0,17 0,00 102,05

2.1
3 Đất ở tại nông thôn ONT 332,78 355,86 23,08 106,94

2.1
4 Đất ở tại đô thị ODT 105,37 54,66 -50,71 51,87

2.1
5 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,93 22,68 -1,25 94,78

2.1
6

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp DTS 5,10 4,10 -1,00 80,42

2.1
7 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.1
8 Đất tín ngưỡng TIN 0,02 0,02  100,00

2.1
9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.911,54 3.911,55 0,01

2.2
0 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC     

2.2
1 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,60 6.581,83 6.581,23  

2.1.1.1. Đất nông nghiệp
Kế hoạch sử dụng đất  được duyệt  năm 2021 là 67.198,68 ha,  kết quả thực hiện là 

60.901,26 ha, thấp hơn 6.297,42 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 90,63% so với kế hoạch 
được duyệt. Trong đó, chi tiết các loại đất như sau:

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 2.774,25 ha, 
kết quả thực hiện là 2.794,22 ha, cao hơn 19,97 ha so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ lệ 
100,72% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất rừng phòng hộ: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 14.556,58 ha, kết 
quả thực hiện là 14.658,43 ha, cao  hơn 91,85 ha so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ lệ 
100,63% so với kế hoạch được duyệt.

- Đất rừng đặc dụng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 9.183,15 ha, kết 
quả thực hiện là 9.290,82 ha, cao hơn 107,67 ha so với chỉ tiêu được duyệt,  vượt với tỷ lệ 
101,17% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất rừng sản xuất: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 32.322,33 ha, kết 
quả thực hiện là 33.801,78 ha, cao hơn 1.479,45 ha so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ lệ 
104,58% so với kế hoạch được duyệt. 
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- Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 7.955,05 
ha, kết quả thực hiện là  67,37  ha, thấp hơn 7.887,68 ha so với chỉ tiêu được duyệt,  đạt 
0,85% so với kế hoạch được duyệt.

Thực tế, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 có 18 công trình chưa thực hiện được.  
Nguyên nhân chưa thực hiện chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất qua đất nuôi trồng thủy  
sản với diện tích là 1.374,19 ha và chưa thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào để thực hiện 
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn với diện tích là 6.580,86 ha.

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 379,32 ha, 
kết quả thực hiện là 288,64 ha, thấp hơn 108,68 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 72,65% 
so với kế hoạch được duyệt.

2.1.1.2. Đất phi nông nghiệp
Kế hoạch  sử  dụng đất  được  duyệt  năm 2021 là  6.263,34 ha,  kết  quả  thực hiện  là 

5.979,53 ha, thấp hơn 283,81 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 95,47% so với kế hoạch được 
duyệt. Trong đó, chi tiết các loại đất như sau: 

-  Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 51,40 ha, kết quả 
thực hiện là 31,42 ha, thấp hơn 19,98 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 61,12% so với kế 
hoạch được duyệt.

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021 dự kiến thực hiện 04 công trình “Công trình chiến 
đấu (Bộ CHQS tỉnh) 12,00 ha; Xây  dựng công trình quốc phòng trên đảo Hòn Khoai (khu  
1) 1,50 ha; Xây  dựng công trình quốc phòng trên đảo Hòn Khoai (khu 2) 3,50 ha; Xây dựng  
công trình quốc phòng trên đảo Hòn Khoai (khu 3) 3,00 ha” nhưng chưa thực hiện được do  
chưa có vốn đầu tư trong năm 2021 và diện tích đất quốc phòng theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp  
tỉnh là 24,93 ha chưa thực hiện được do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng. 

- Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 9,49 ha, kết quả thực hiện 
là  7,04  ha, thấp hơn 2,45 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 74,16% so với kế hoạch được 
duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021, dự kiến thực hiện 06 công trình “Giao đất Trụ sở 
công an xã Tam Giang Tây 0,10 ha; xây dựng Đồn công an Đất Mũi 1,83 ha; Trụ sở công an 
thị trấn Rạch Gốc 0,20 ha; Trụ sở công an xã Viên An Đông 0,12 ha; Trụ sở công an xã Tân  
Ân 0,10 ha; Trụ sở công an xã Viên An 0,10 ha” như chưa thực hiện được do chưa có vốn đầu  
tư trong năm 2021 và phần diện tích đất an ninh theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 2,24 ha chưa 
thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

- Đất cụm công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 1,50 ha, kết quả 
chưa thực hiện so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoach 2021 dự kiến thực hiện 01 công trình “Cụm TTCN Rạch Gốc 
1,50 ha” nhưng chưa thực hiện được do chưa có vốn đầu tư trong năm 2021 và Diện tích đất  
cụm công nghiệp theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 34,33 ha chưa thực hiện do địa phương 
chưa có nhu cầu sử dụng.

- Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 265,15 ha, 
kết quả thực hiện là 260,71 ha, thấp hơn 4,44 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 98,32% so với 
kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, thực hiện được 01 hạng mục công trình với diện tích 0,32 ha.

Bảng 03. Danh mục công trình đất thương mại dịch vụ đã thực hiện
TT Hạng mục Mã 

QH Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)

Diện tích Sử dụng



 (ha) vào loại đất

1 Cửa hàng xăng dầu  Trung 
Nhân (đường Hồ Chí Minh) TMD 0,32 RSX Thị trấn Rạch Gốc

Bên cạnh đó, còn 06 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Mở rộng cây xăng 
ấp Ông Trang A 0,09 ha; Cửa hàng xăng dầu Lê Phô 0,28 ha; Công ty TNHH thương mại  
xăng dầu Sơn Hà 0,17 ha; Cửa hàng xăng dầu Hiền Đức 0,40 ha; Điểm dừng chân du lịch trải 
nghiệm Tư Tỵ 1,94 ha; TT thương mại Rạch Gốc 1,58 ha” chưa thực hiện được do các chủ 
đầu tư chưa liên hiện với địa phương để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 
2021 và phần diện tích đất thương mại dịch vụ theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 79,48 ha chưa 
thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 
66,90  ha, kết quả thực hiện là  19,17  ha, thấp hơn 47,73 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 
28,65% so với kế hoạch được duyệt.

Thực tế thực hiện được 01 hạng mục công trình với diện tích 0,15 ha.

Bảng 04. Danh mục công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đã thực hiện

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất

1 Xây dựng trạm - nhà máy 
cấp nước xã Tân Ân SKC 0,15 RSX xã Tân Ân

Bên cạnh đó, còn 04 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Xây dựng Trạm - 
nhà máy cung cấp nước sạch xã Viên An Đông 0,06 ha; Xây dựng Trạm - nhà máy cung cấp 
nước sạch xã Đất Mũi 0,15 ha; Xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch xã Viên An 0,05 ha; 
Mở rộng Nhà máy chế biến bột cá và Đầu tư hậu cần nghề cá Công ty TNHH Phúc Ngọc Cà 
Mau 1,77 ha” chưa thực hiện được do chủ đất tư chưa liên hệ với địa phương để thực hiện 
chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 và Phần Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 0,35 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu 
cầu sử dụng.

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế hoạch sử dụng 
đất được duyệt năm 2021 là 1.437,70 ha, kết quả thực hiện là 1.304,30 ha, thấp hơn 133,40 ha 
so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 90,72% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

+ Đất giao thông: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là  681,67 ha, kết quả 
thực hiện là 599,42 ha, thấp hơn 82,25 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 87,93% so với kế 
hoạch được duyệt. 

Thực tế, thực hiện được 04 hạng mục công trình với diện tích 11,04 ha.

Bảng 05. Danh mục công trình đất giao thông đã thực hiện

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp 

xã)Diện tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

1 Đường đấu nối  từ  Khu du  lịch  Khai 
Long đến đường Hồ Chí Minh DGT 3,19 RDD Xã Đất Mũi

2
Xây  dựng  tuyến  đường  đấu  nối  từ 
đường  Hồ  Chí  Minh  đến  đồn  biên 
phòng xã Đất Mũi

DGT 3,15 RDD Xã Đất Mũi
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TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp 

xã)Diện tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

3
Kè chống sạt lở bờ biển Đông đoạn từ 
Đất  Mũi  đến  cửa  biển  Vàm  Xoáy, 
huyện Ngọc Hiển

DGT 1,20 CSD Xã Đất Mũi

4 Đường số 2 nâng cấp mở rộng DGT 3,50 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

Bên cạnh đó, còn 17 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Đối ứng Tiểu dự án 
8: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục 
vụ nuôi tôm - rừng vùng ven biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và 
sinh kế bền vững ĐBSCL-ICRSL" (Theo NQ 09/2018/NQ-UBND tỉnh thì diện tích 36,70 ha. 
Bổ sung diện tích của Sở NN&PTNN tại CV số 3755/SNN-XD ngày 23/11/2020 thì diện tích 
là 40,69 do đó diện tích tăng thêm là 3,99 ha) 40,69 ha; Tuyến đường từ Đồn Biên Phòng 
Rạch Gốc đấu nối đường Hồ Chí Minh 1,20 ha; Xây dựng tuyến đường đấu nối từ đường Hồ 
Chí Minh đến Trụ sở văn hóa khóm 1 thị trấn Rạch Gốc 0,19 ha; Công trình xây dựng cơ sở 
hạ tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (theo quyết định dự án không thực hiện thu hồi đất, chỉ 
chuyển mục đích sử dụng đất) 0,57 ha; Bến xe Rạch Gốc 2,05 ha; Bến xe khách xã Đất Mũi  
0,69 ha; Xây dựng bờ kè bảo vệ khu vực trụ sở làm việc Vườn Quốc gia Đất Mũi 0,48 ha; 
Bến xe khách xã Tam Giang Tây 0,05 ha; Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cổng Cảng 
cá Rạch Gốc đến đường Hồ Chí Minh 4,50 ha; Mở rộng khu neo đậu tránh trú bão (Cảng cá 
Rạch Gốc) 16,37 ha; Dự án xây dựng tuyến đường đấu nối từ cầu qua sông Đường Kéo đến 
đường 13/12 TT Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển 3,00 ha; Đường số 2 (đường 962) nâng cấp mở 
rộng 0,97 ha; Đường số 3 nâng cấp mở rộng 0,10 ha; Đường số 17 xây dựng mới 0,76 ha; 
Đường số 37 nâng cấp mở rộng 0,18 ha; Đường số 11 nâng cấp mở rộng 0,50 ha; Đường số 
10 xây dựng mới 0,49 ha” chưa thực được do chưa có vốn đầu tư trong năm 2021 và phần 
diện tích đất giao thông theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 229,82 ha chưa thực hiện  do địa 
phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất thủy lợi: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 415,94 ha, kết quả thực 
hiện là 414,88 ha, thấp hơn 1,06 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 99,74% so với kế hoạch 
được duyệt. 

Thực tế, phần diện tích đất thủy lợi theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 418,49 ha chưa 
thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 48,66 
ha, kết quả thực hiện là 48,67 ha, cao hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ lệ 
100,01% so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021, dự kiến thực hiện 01 công trình “Giao đất cho trung 
tâm văn hóa truyền thông và thề thao huyện Ngọc Hiển 0,20 ha” chưa thực hiện được do địa 
phương chưa lập thủ tục giao đất và Phần diện tích đất cơ sở văn hóa theo chỉ tiêu phân bổ từ  
cấp tỉnh 6,24 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 7,74 ha, kết 
quả thực hiện là 7,73 ha, thấp hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 99,82% so với kế 
hoạch được duyệt. 

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 36,56 
ha, kết quả thực hiện là 36,56 ha, bằng với chỉ tiêu được duyệt, đạt 100,00% so với kế hoạch 
được duyệt.

Thực tế, phần diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 
0,69 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.



+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 1,85 ha, 
kết quả thực hiện là 1,22 ha, thấp hơn 0,63 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 65,80% so với 
kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, thực hiện được 01 hạng mục công trình với diện tích 0,23 ha.

Bảng 06. Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

TT Hạng mục Mã 
QH 

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất

1 Sân  đa  năng  xã  Viên  An 
Đông DTT 0,23 RSX Xã  Viên  An 

Đông

Bên cạnh đó, còn 02 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “ Sân vận động xã 
Tân Ân 0,20 ha; sân vận động xã Viên An 0,20 ha” chưa thực hiện được do chưa có vốn đầu 
tư trong năm 2021 và Phần diện tích đất cơ sở thể dục thể thao theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp 
tỉnh 17,60 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng 

+ Đất công trình năng lượng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 246,71 
ha, kết quả thực hiện là 170,50 ha, thấp hơn 76,21 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 69,11% 
so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế thực hiện được 02 công trình với diện tích 6,76 ha.

Bảng 07. Danh mục công trình đất công trình năng lượng đã thực hiện

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất

1 Dự án Cụm nhà máy điện gió 
Tân Ân DNL 2,93 RPH: 1,00;  

RSX: 1,93 xã Tân Ân

2 Đường dây 110KV Năm Căn - 
Khai Long DNL 3,83 RPH: 2,83; 

RSX: 1,00

Thị trấn Rạch Gốc; 
Tân Ân Tây;  Viên 
An  Đông,  Đất 
Mũi,Viên An 

Bên cạnh đó, còn 03 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Nhà máy điện gió 
Tân Ân - giai đoạn 1 (tổng diện tích 200,41 ha; trong đó 196,38 ha mặt biển và 4,03 ha đất  
liền) 54,75 ha; Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Năm Căn 1,20 ha; Dự án 
Nhà máy điện gió Viên An 13,60 ha” chưa thực hiện được do chủ đầu tư chưa liên hệ với địa 
phương và phần Diện tích đất năng lượng theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 0,26 ha chưa thực 
hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 
là 0,72 ha, kết quả thực hiện là 0,57 ha, thấp hơn 0,15 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 
78,54% so với kế hoạch được duyệt. Thực tế thực hiện được 01 hạng mục công trình với diện 
tích 0,05 ha.

Bảng 08. Danh mục đất công trình bưu chính viễn thông đã thực hiện.

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất
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1 Trạm BTS - tuyến cáp quang 
truyền dẫn 2 DBV 0,05 RPH xã Viên An

Bên cạnh đó, còn 01 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Xây dựng Trạm 
BTS - tuyến cáp quang truyền dẫn 1 và 3: 0,10 ha” chưa thực hiện do chưa có vốn đầu tư  
trong năm 2021 và phần Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông theo chỉ tiêu phân bổ  
từ cấp tỉnh 0,45 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất có  di tích lịch sử - văn hóa:  Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 
1,40 ha, kết quả thực hiện là 1,42 ha, cao hơn 0,02 ha  so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ 
lệ 101,31% so với kế hoạch được duyệt. Thực tế thực hiện được 01 hạng mục công trình với 
diện tích 0,98 ha.

Bảng 09. Danh mục công trình đất có di tích lịch sử - văn hóa đã thực hiện

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất

1 Khu  di  tích  Gốc  Me  (Xây 
dựng hàng rào) DDT 0,98 RSX xã Tân Ân

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 7,08 ha, 
kết quả thực hiện là 5,08 ha, thấp hơn 2,00 ha, đạt 71,75% so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021, dự kiến thực hiện 01 công trình “Bãi rác tập trung 
TT Rạch Gốc 2,00 ha” như chưa thực hiện được do chưa có vốn đầu tư trong năm 2021 và 
Phần piện tích đất bãi thải, xử lý chất thải theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 16,15 ha chưa thực 
hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

+ Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 1,44 ha, kết quả 
thực hiện là 1,44 ha, bằng so với  chỉ tiêu  được duyệt, đạt 100,00% so với kế hoạch được 
duyệt.

+  Đất  làm  nghĩa trang, nhà  tang lễ, NHT: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2021 là 33,50 ha, kết quả thực hiện là 15,62 ha, thấp hơn 17,88 ha so với chỉ tiêu được duyệt, 
đạt 46,64% so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021, dự kiến thực hiện 04 công trình “Khu nghĩa trang,  
nghĩa địa tập trung huyện Ngọc Hiển 3,00 ha; Xây dựng nghĩa trang xã Tam Giang Tây 11,70 
ha; Xây dựng nghĩa trang xã Tân Ân tại ấp Ô Rô (xin chuyển từ đất quy hoạch bải rác sang 
đất nghĩa trang) 1,50 ha; Khu nghĩa địa ấp Bà Thanh 1,68 ha” như chưa thực hiện do chưa có 
vốn đầu tư trong năm 2021 và Phần diện tích đất  làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 0,28 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu 
cầu sử dụng.

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 
0,00 ha, kết quả thực hiện là 0,04 ha, cao hơn 0,04 ha so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất chợ: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 0,81 ha, kết quả thực hiện là 
1,16 ha, cao hơn 0,35 ha so với chỉ tiêu được duyệt, vượt với tỷ lệ 142,66% so với kế hoạch 
được duyệt.

Thực tế, phần diện tích đất chợ theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 2,06 ha chưa thực hiện 
do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 7,87 ha, kết 
quả thực hiện là 7,86 ha, thấp hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 99,89% so với kế 
hoạch được duyệt. 



- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 
0,17 ha, kết quả thực hiện là 0,17 ha, bằng so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 100,00% so với kế 
hoạch được duyệt. 

- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 332,78 ha, kết 
quả thực hiện là 355,86 ha,  cao hơn 23,08 ha so với chỉ tiêu được duyệt,  vượt với tỷ lệ 
106,94% so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, Trong năm 2021 đã thực hiện chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất sang đất ở  
tại nông thôn với diện tích là 0,05 ha. 

Bên cạnh đó, chưa thực hiện 13 hạng mục chuyển mục đích đất ở nông thôn trên địa bàn 
huyện với diện tích 43,57 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 105,37 ha, kết quả 
thực hiện là 54,66 ha, thấp hơn  50,71 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 51,80% so với kế 
hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch 2021, đã thực hiện chuyển từ đất rừng xuất sang đất ở tại đô thị 
là 0,13 ha. Bên cạnh đó, dự kiến thực hiện 01 công trình “khu tái định cư khóm 6: 8,50 ha”  
như chưa thực hiện do chưa có vốn đầu tư trong năm 2021; chưa thực hiện 13 hạng mục 
chuyển mục đích đất ở tại đô thị với diện tích 42,81 ha và Phần diện tích đất ở đô thị theo chỉ  
tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 93,28 ha chưa thực hiện do địa phương chưa có nhu cầu sử dụng.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 23,93 
ha, kết quả thực hiện là 22,68 ha, thấp hơn 1,25 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 94,78% so 
với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, thực hiện được 01 hạng mục công trình với diện tích 0,02 ha

Bảng 10. Danh mục công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan đã thực hiện.

TT Hạng mục Mã 
QH

Tăng thêm Địa điểm
(đến cấp xã)Diện tích

 (ha)
Sử dụng

vào loại đất

1 Dự án trạm kiểm ngư Tân Ân TSC 0,02 RSX Xã Tân Ân

Bên cạnh đó, còn 02 công trình dự kiến thực hiện trong năm 2021 “Trụ sở hành chính 
mới thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển 0,82 ha; Khu hành chính và Công an xã Tân Ân Tây 
0,92 ha” chưa thực hiện do chưa có vốn đầu tư trong năm 2021 và phần Diện tích đất xây 
dựng trụ sở cơ quan theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh 0,12 ha chưa thực hiện do địa phương 
chưa có nhu cầu sử dụng.

 - Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 
2021 là 5,10 ha, kết quả thực hiện là 4,10 ha, thấp hơn 1,00 ha so với chỉ tiêu được duyệt, đạt 
80,42% so với kế hoạch được duyệt. 

Thực tế, trong kế hoạch năm 2021, dự kiến thực hiện 02 công trình “Trạm kiểm soát 
khu vực bãi bồi Vườn Quốc Gia mũi Cà Mau 0,06 ha; Trụ sở làm việc Tiểu khu 154 (Trụ sở 
làm việc BQLBV&PTR 13/12 cũ) 0,94 ha” như chưa thực hiện được do chưa có vốn đầu tư 
trong năm 2021

- Đất tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 0,02 ha, kết quả thực 
hiện là 0,02 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 3.991,54 
ha, kết quả thực hiện là 3.911,55, cao hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu được duyệt.
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2.1.1.3. Đất chưa sử dụng

Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 còn 0,60 ha, kết quả thực hiện 6.581,83 
ha, cao hơn 6.581,23 ha, chưa đạt so với kế hoạch được duyệt. 

2.1.2. Kết quả thực hiện các công trình dự án trong kế hoạch 2021

Trong kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021, huyện Ngọc Hiển đăng ký thực hiện 128 
hạng mục công trình. Đến nay, UBND huyện Ngọc Hiển đã thực hiện được 12 công trình, dự 
án, Chi tiết được thể hiện từ Bảng 03 đến Bảng 10.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định 629/QĐ-UBND ngày 02  
tháng 04 năm 2021; quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 05 năm 2021; quyết định  
1586/QĐ-UBND ngày 19 tháng 08 năm 2021 cho Công ty cổ phần đầu tư điện gió sông 
Lam thuê đất để thực hiện Dự án nhà máy điện gió Tân Ân 1 – giai đoạn 1 với diện tích  
4,00 ha.

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hanh quyết định 627/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 
2021 và quyết định 961/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2021 cho Công ty TNHH MTV 
năng lượng Viên An Cà Mau thuê đất để thực hiện Dự án nhà máy điện gió Viên An với diện  
tích 11,93 ha.

Còn lại 116 hạng mục công trình, dự án, qua rà soát có 55 hạng mục, công trình, dự án 
không còn phù hợp với định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, do đó, 
UBND huyện đề xuất hủy bỏ khỏi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Chi tiết được 
thể hiện tại bảng sau.

Bảng 11. Danh mục công trình chưa thực hiện đề nghị hủy bỏ

TT Hạng mục Mã 

Diện 
tích
quy 

hoạch
(ha)

Diện 
tích
hiện 
trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện 
tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

1

Nhà  máy điện  gió  Tân  Ân  - 
giai  đoạn  1  (tổng  diện  tích 
200,41 ha; trong đó 196,38 ha 
mặt biển và 4,03 ha đất liền)

DNL 54,75  54,75 RPH xã Tân Ân

2

Xây dựng nghĩa trang  xã Tân 
Ân tại ấp Ô Rô (xin chuyển từ 
đất quy hoạch bải rác sang đất 
nghĩa trang)

NTD 1,50  1,50 RSX Xã Tân Ân

3 Khu nghĩa địa ấp Bà Thanh. NTD 1,68  1,68 RSX Tân Ân Tây

4

Mở rộng Nhà máy chế biến bột 
cá và Đầu tư hậu cần nghề cá 
Công ty TNHH Phúc Ngọc Cà 
Mau.

SKC 1,77  1,77
RSX: 1,68
CLN: 0,03
ODT: 0,06

Thị trấn Rạch Gốc

5 Cụm TTCN Rạch Gốc SKN 1,50  1,50 RSX Thị trấn Rạch Gốc

6 Đường số 2 (đường 962) nâng 
cấp mở rộng DGT 0,97  0,97 RSX Thị trấn Rạch Gốc

7 Đường số 17 xây dựng mới DGT 0,76  0,76 RSX Thị trấn Rạch Gốc

8
Giao  đất  cho  trung  tâm  văn 
hóa - truyền thông và thề thao 
huyện Ngọc Hiển

DVH 0,20 0,20  DVH Thị trấn Rạch Gốc

9 Diện tích đất quốc phòng theo 
chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh CQP 24,93  24,93

RPH: 1,00; 
RDD: 12,85; 
RSX: 11,85

Xã  Đất  Mũi,  Xã  Viên 
An,  Xã  Tân  Ân,  Thị 
trấn Rạch Gốc

10 Diện tích đất an ninh theo chỉ 
tiêu phân bổ từ cấp tỉnh

CAN 2,24  2,24 RPH: 0,47; 
RDD: 0,50; 
RSX: 1,17; 

Xã Viên An Đông,  Xã 
Tam  Giang  Tây,  Xã 
Tân  Ân,  Xã  Viên  An, 



TT Hạng mục Mã 

Diện 
tích
quy 

hoạch
(ha)

Diện 
tích
hiện 
trạng
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

TSC: 0,10 Xã  Tân  Ân  Tây,  Thị 
trấn Rạch Gốc

11
Diện  tích  đất  cơ  sở  sản  xuất 
phi nông nghiệp theo chỉ tiêu 
phân bổ từ cấp tỉnh

SKC 0,35  0,35 RSX Thị trấn Rạch Gốc

12
Diện  tích  đất  cơ  sở  văn  hóa 
theo  chỉ  tiêu  phân  bổ  từ  cấp 
tỉnh

DVH 6,24  6,24

CLN: 1,02; 
RDD: 2,73; 
RSX: 0,75; 
NTS: 1,74; 
DGD: 0,27

Xã Viên An Đông,  Xã 
Viên  An,  Xã  Tân  Ân, 
Thị trấn Rạch Gốc, Xã 
Đất Mũi

13
Diện tích đất cơ sở giáo dục và 
đào tạo theo chỉ tiêu phân bổ 
từ cấp tỉnh

DGD 0,69  0,69 NTS Xã Viên An Đông

14
Diện tích đất cơ sở thể dục thể 
thao theo chỉ tiêu phân bổ từ 
cấp tỉnh

DTT 17,60  17,60

CLN: 7,54; 
RSX: 2,77; 
NTS: 3,29; 
DVH: 4,00

Xã Viên An Đông,  Xã 
Viên  An,  Xã  Tân  Ân, 
Xã Tam Giang Tây, Xã 
Tân  Ân  Tây,  Xã  Đất 
Mũi,  Thị  trấn  Rạch 
Gốc

15 Diện tích đất  giao thông theo 
chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh DGT 229,82  229,82 RPH: 32,20; 

RSX: 197,62

Thị trấn Rạch Gốc, Xã 
Tam  Giang  Tây,  Xã 
Tân  Ân,  Xã  Tân  Ân 
Tây,  Xã  Viên  An,  Xã 
Viên An Đông, Xã Đất 
Mũi

16 Diện tích đất thủy lợi theo chỉ 
tiêu phân bổ từ cấp tỉnh DTL 418,49  418,49

NTS: 13,86; 
SON: 
404,63

Thị trấn Rạch Gốc, Xã 
Tam  Giang  Tây,  Xã 
Tân  Ân,  Xã  Tân  Ân 
Tây,  Xã  Viên  An,  Xã 
Viên An Đông, Xã Đất 
Mũi

17
Diện tích đất thương mại dịch 
vụ theo chỉ tiêu phân bổ từ cấp 
tỉnh

TMD 79,48  79,48 RPH: 39,98; 
RDD: 39,50 Xã Đất Mũi

18 Diện tích đất năng lượng theo 
chỉ tiêu phân bổ từ cấp tỉnh DNL 0,26  0,26 RSX Thị trấn Rạch Gốc

19 Diện tích đất chợ theo chỉ tiêu 
phân bổ từ cấp tỉnh DCH 2,06  2,06 RSX Thị trấn Rạch Gốc

20
Diện  tích  đất  công  trình  bưu 
chính viễn thông theo chỉ tiêu 
phân bổ từ cấp tỉnh

DBV 0,45  0,45 RSX: 0,33;
TSC: 0,12

Thị trấn Rạch Gốc, xã 
Đất Mũi

21
Diện  tích  đất  bãi  thải,  xử  lý 
chất thải theo chỉ tiêu phân bổ 
từ cấp tỉnh

DRA 16,15  16,15 RSX
Xã Tam Giang Tây, Xã 
Tân  Ân  Tây,  Xã  Viên 
An, Xã Viên An Đông

22 Diện tích đất ở đô thị theo chỉ 
tiêu phân bổ từ cấp tỉnh ODT 93,28  93,28 RSX: 55,00; 

NTS: 38,28 Thị trấn Rạch Gốc

23
Diện tích đất xây dựng trụ sở 
cơ quan theo chỉ tiêu phân bổ 
từ cấp tỉnh

TSC 0,12  0,12 RSX Thị trấn Rạch Gốc

24

Diện tích đất  làm nghĩa trang, 
nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng theo chỉ tiêu phân bổ từ 
cấp tỉnh

NTD 0,28  0,25 RSX Xã  Viên  An,  xã  Viên 
An Đông

25
Quy  hoạch  đất  ở  cặp  tuyến 
đường  từ  cầu  Rạch  Gốc  đến 
cầu Dinh Hạn (5,61 ha)

ONT 0,30  0,30 NTS Xã Tân Ân

26 Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân ONT 0,19  0,19 CLN: 0,09; Xã Viên An
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TT Hạng mục Mã 

Diện 
tích
quy 

hoạch
(ha)

Diện 
tích
hiện 
trạng
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

xin  chuyển  mục  đích  (từ  đất 
nông nghiệp sang đất ở tại các 
ấp) - xã Viên An

RSX: 0,05; 
NTS: 0,05

27
Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân 
xin chuyển mục đích - xã Tân 
Ân Tây

ONT 0,16  0,16 
CLN: 0,08; 
RSX: 0,05; 
NTS: 0,03

Xã Tân Ân Tây

28
Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân 
xin chuyển mục đích - xã Tân 
Ân 

ONT 0,25  0,25 CLN: 0,10; 
NTS: 0,15 Xã Tân Ân

29
Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân 
xin chuyển mục đích - xã Tam 
Giang Tây

ONT 0,17  0,17 
CLN: 0,09; 
RSX: 0,04; 
NTS: 0,04

Xã Tam Giang Tây

30
Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân 
xin chuyển mục đích - xã Viên 
An Đông

ONT 0,19  0,19 
CLN: 0,05; 
RPH: 0,05; 
NTS: 0,09

Xã Viên An Đông

31
Nhu cầu chuyển MĐSD đất ở 
(tuyến  cầu  Dinh  Hạng  -  Hồ 
Văn Tươi)

ONT 0,76  0,76 CLN Xã Tân Ân

32 Nhu cầu chuyển MĐSD đất ở 
(KDC Ô Rô) ONT 1,95  1,95 RPH Xã Tân Ân

33
Nhu cầu chuyển MĐSD đất ở 
(từ cầu Dinh Hạn - bến phà Ô 
Rô)

ONT 16,29  16,29 CLN: 10,98; 
NTS: 5,31 Xã Tân Ân

34
Nhu cầu chuyển MĐSD đất ở 
(Lộ  từ  cầu  Rạch  Gốc  đến  lộ 
BQL)

ONT 11,35  11,35 RPH: 1,21; 
NTS: 10,14 Xã Tân Ân

35
Nhu cầu chuyển MĐSD đất ở 
(lộ Mé Sông từ cầu Nhà Diệu 
đến trại giống Quốc Gia)

ONT 2,40  2,40 CLN Xã Tân Ân

36

Đất ở tuyến từ Gốc Me truyền 
thống đến bến phà ông Trung 
(tuyến lộ bê tông mép sông - 
bên trái đường)

ONT 3,60  3,60 CLN: 1,44; 
RSX: 2,16 Xã Tân Ân

37

Đất ở tuyến từ cầu Nhà Diệu 
đến  cầu  Dinh  Hạn  (tuyến 
đường ô tô về trung tâm xã - 
bên trái đường từ phần đất của 
nhà ông Lý Văn Bon đến cầu 
Dinh Hạn)

ONT 6,00  6,00 CLN: 2,40; 
RSX: 3,60 Xã Tân Ân

38

Dự báo  hộ gia  đình,  cá nhân 
xin  chuyển  mục  đích  (từ  đất 
nông nghiệp sang đất ở) - Thị 
trấn Rạch Gốc

ODT 0,52  0,52 
CLN: 0,24; 
RSX: 0,12; 
NTS: 0,16

Thị trấn Rạch Gốc

39

Quy  hoạch  đất  ở  cặp  đường 
Hồ  Chí  Minh  -  đoạn  từ  cầu 
Cống Dân Kiều đến ranh quy 
hoạch thị trấn (17,06 ha)

ODT 0,87  0,87  RSX: 0,27; 
NTS: 0,60 Thị trấn Rạch Gốc

40

Quy  hoạch  đất  ở  cặp  đường 
Hồ  Chí  Minh  -  đoạn  từ  cầu 
Rạch  Cụt  đến  cầu  Tà  Hậu 
(17,21 ha)

ODT 0,85  0,85   NTS: 0,65; 
NKH: 0,20 Thị trấn Rạch Gốc

41

Quy  hoạch  đất  ở  cặp  đường 
trung tâm thị trấn Rạch Gốc đi 
trung tâm huyện Ngọc Hiển - 
đoạn từ cầu kênh Một đến cầu 
kênh Huế (20,62 ha)

ODT 0,80  0,80 NTS Thị trấn Rạch Gốc

42 Quy hoạch đất ở Tuyến từ ngã 
tư Trung tâm Giáo  dục Nghề 

ODT 2,85  2,85  RSX: 1,14; 
NTS: 1,71

Thị trấn Rạch Gốc



TT Hạng mục Mã 

Diện 
tích
quy 

hoạch
(ha)

Diện 
tích
hiện 
trạng
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

nghiệp đến cầu Kinh Huế (bên 
trái  tuyến  -  từ đầu tuyến  đến 
giáp ranh đất của Tòa án nhân 
dân huyện)

43

Quy  hoạch  đất  ở  Tuyến  từ 
Trung tâm Y tế đến Kênh Một 
(Hai bên tuyến đường 13 tháng 
12)

ODT 9,00  9,00  RSX: 3,60; 
NTS: 5,40 Thị trấn Rạch Gốc

44

Quy hoạch đất ở Tuyến từ cầu 
Kênh  Một  đến  cầu  Kênh  Ba 
(bên  trái  tuyến  đường  từ  hết 
ranh  quy  hoạch  cảng  cá  mở 
rộng đến đầu dân sinh)

ODT 3,30  3,30  RSX: 1,32; 
NTS: 1,98 Thị trấn Rạch Gốc

45

Quy hoạch đất ở Tuyến từ cầu 
Kênh  Ba  đến  đường  Hồ  Chí 
Minh (hai bên tuyến đường nối 
dài 13 tháng 12 đến đường Hồ 
Chí Minh)

ODT 0,90  0,90  RSX: 0,36; 
NTS:0,54 Thị trấn Rạch Gốc

46

Quy hoạch đất ở Tuyến từ cầu 
Kênh  Ngang  đến  Rạch  Cụt 
(Khóm 3, đường Hồ Chí Minh 
(bên phải tuyến đường)

ODT 4,20  4,20  RSX: 1,68 
NTS: 2,52 Thị trấn Rạch Gốc

47

Quy hoạch đất ở Tuyến lộ bê 
tông cầu Kênh Ngang đến cầu 
Tạ  Hậu  (Khóm  3  -  hai  bên 
tuyến)

ODT 9,00  9,00  RSX: 3,60; 
NTS:5,40 Thị trấn Rạch Gốc

48

Quy hoạch đất ở Tuyến đường 
Hồ Chí Minh (từ đường số 10 
đến hết ranh quy hoạch chi tiết 
(Khóm  1  -  Hai  bên  tuyến 
đường từ phần đất của ông Từ 
Chí Toàn đến hết phần đất của 
ông Nguyễn Hoàn Khởi)

ODT 2,55  2,55  RSX: 1,02; 
NTS: 1,53 Thị trấn Rạch Gốc

49

Quy hoạch  đất  ở  tuyến  lộ  bê 
tông  ven  sông  hướng  từ  cầu 
Kênh  Ba  đến  đến  cầu  Kênh 
Ngang  (Khóm  3  -  bên  phải 
tuyến)

ODT 1,5  1,50 RSX Thị trấn Rạch Gốc

50

Quy hoạch  đất  ở  tuyến  lộ  bê 
tông cầu Kênh Ngang đến cầu 
Tạ  Hậu  (Khóm  3  -  hai  bên 
tuyến)

ODT   9,00 RSX Thị trấn Rạch Gốc

51
Nhu cầu chuyển muc đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản

NTS 252,70  252,70 RSX xã Tân Ân

52
Nhu cầu chuyển muc đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản

NTS 143,60  143,60 RSX xã Tân Ân Tây

53
Nhu cầu chuyển muc đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản

NTS 975,24  975,24 RSX Xã Tam Giang Tây

54 Cửa hàng xăng dầu Hiền Đức TMD 0,40  0,40 RPH xã Viên An Đông

55 Cho thuê đất nuôi thủy hải sản 
ven biển NTS 6.580,86  6.580,86 CSD  

- Thị trấn Rạch Gốc NTS 145,05  145,05 CSD Thị trấn Rạch Gốc
 - Tam Giang Tây NTS 964,85  964,85 CSD Tam Giang Tây
 - Tân Ân NTS 989,41  989,41 CSD Tân Ân
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TT Hạng mục Mã 

Diện 
tích
quy 

hoạch
(ha)

Diện 
tích
hiện 
trạng
(ha)

Tăng thêm
Địa điểm

(đến cấp xã)
Diện 
tích
 (ha)

Sử dụng
vào loại đất

 - Viên An NTS 1.057,89  1.057,89 CSD Viên An
 - Viên An Đông NTS 464,22  464,22 CSD Viên An Đông
 - Đất Mũi       NTS 2.959,44  2.959,44 CSD Đất Mũi       

Còn lại 61 hạng mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực 
hiện nhưng còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, do đó, UBND 
huyện đề xuất chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện. Chi tiết được 
thể hiện tại bảng 12.

Bảng 12. Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện đề nghị chuyển tiếp thực trong kế 
hoạch năm 2022.

ST
T Hạng mục Mã 

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
Xây   dựng  công  trình  quốc 
phòng  trên  đảo  Hòn  Khoai 
(khu 1)

CQP 1,50  1,50 RDD xã Tân Ân

2
Xây   dựng  công  trình  quốc 
phòng  trên  đảo  Hòn  Khoai 
(khu 2)

CQP 3,50  3,50 RDD xã Tân Ân

3
Xây   dựng  công  trình  quốc 
phòng  trên  đảo  Hòn  Khoai 
(khu 3)

CQP 3,00  3,00 RDD xã Tân Ân

4 Công an xã Tân Ân CAN 0,20  0,20 TSC xã Tân Ân

5 Công an xã Tam Giang Tây CAN 0,15  0,15 TSC xã  Tam 
Giang Tây

6 Công an thị trấn Rạch Gốc CAN 0,20  0,20 TSC Thị  trấn 
Rạch Gốc

7 Công an xã Viên An Đông CAN 0,10  0,10 TSC xã  Viên  An 
Đông

8 Công an xã Viên An CAN 0,15  0,15 TSC xã Viên An
9 Đồn Công an Đất Mũi CAN 1,79  1,79 RPH xã Đất Mũi

10

Cụm TTCN Rạch  Gốc  (điều 
chỉnh  diện  tích  theo  quy 
hoạch  sử  dụng  đất,  tăng  từ 
1,50 ha lên 18,23 ha)

SKN 1,50  1,50 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

11 Đối ứng Tiểu dự án 8: Đầu tư 
xây  dựng  cơ  sở  hạ  tầng  để 
phòng, chống xói lở bờ biển, 
cung cấp nước ngọt  và phục 
vụ nuôi tôm - rừng vùng ven 
biển tỉnh Cà Mau thuộc dự án 
"Chống chịu khí hậu tổng hợp 
và sinh kế bền vững ĐBSCL-
ICRSL"  (Theo  NQ 
09/2018/NQ-UBND  tỉnh  thì 
diện  tích  36,70  ha.  Bổ  sung 
diện tích của Sở NN&PTNN 
tại  CV  số  3755/SNN-XD 
ngày 23/11/2020 thì diện tích 
là 40,69 do đó diện tích tăng 

DGT 40,69  40,69 RSX Tam  Giang 
Tây; Tân Ân 
Tây;  
Viên  An 
Đông
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T Hạng mục Mã 

Diện 
tích
kế 

hoạch
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trạng
(ha)

Tăng thêm

Địa điểm
(đến cấp xã)

Diện 
tích
 (ha)

Sử 
dụng
vào 
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thêm là 3,99 ha)

12
Tuyến đường từ Đồn Biên 
Phòng Rạch Gốc đấu nối 
đường Hồ Chí Minh

DGT 1,20  1,20 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

13

Xây dựng tuyến đường đấu 
nối từ đường Hồ Chí Minh 
đến Trụ sở văn hóa khóm 1 thị 
trấn Rạch Gốc

DGT 0,19  0,19 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

14

Công trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng Vườn Quốc gia Mũi Cà 
Mau  (theo  quyết  định  dự  án 
không thực hiện thu hồi  đất, 
chỉ chuyển mục đích sử dụng 
đất).

DGT 0,57  0,57 RDD xã Đất Mũi

15 Bến xe Rạch Gốc DGT 3,83  3,83 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

16
Xây dựng bờ kè bảo vệ khu 
vực  trụ  sở  làm  việc  Vườn 
Quốc gia Đất Mũi

DGT 0,48  0,48 RDD xã Đất Mũi

17 Bến xe khách xã Tam Giang 
Tây DGT 0,05  0,05 RSX xã  Tam 

Giang Tây

18

Dự  án  nâng  cấp  mở  rộng 
tuyến đường từ cổng Cảng cá 
Rạch Gốc đến đường Hồ Chí 
Minh

DGT 4,50 0,75 3,75 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

19 Mở  rộng  khu  neo  đậu  tránh 
trú bão (Cảng cá Rạch Gốc) DGT 10,73 2,37 8,36 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

20

Dự án xây dựng tuyến đường 
đấu  nối  từ  cầu  qua  sông 
Đường Kéo đến đường 13/12 
TT  Rạch  Gốc,  huyện  Ngọc 
Hiển.

DGT 1,60  1,60 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

21 Đường số 3 nâng cấp mở rộng DGT 0,10  0,10 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

22 Đường số 37 nâng cấp mở 
rộng DGT 0,18  0,18 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

23 Đường số 11 nâng cấp mở 
rộng DGT 0,50  0,50 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

24 Đường số 10 xây dựng mới DGT 0,49  0,49 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

25 Dự án Nhà máy điện gió Viên 
An DNL 13,60  13,60

RPH: 
7,84;
RSX: 
5,76;  

xã  Viên  An; 
xã  Viên  An 
Đông;  TT 
Rạch Gốc

26
Xuất tuyến 4 mạch đường dây 
110  kV  trạm  220  kV  Năm 
Căn

DNL 1,20  1,20 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

27 Xây dựng Trạm BTS - tuyến 
cáp quang truyền dẫn 1 và 3 DBV 0,10  0,10 RPH xã Đất Mũi

28 Bãi  rác  tập  trung  TT  Rạch DRA 1,00  1,00 RSX Thị  trấn 
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Gốc  (Điều  chỉnh  thành  Nhà 
máy xử lý rác TT Rạch Gốc, 
diện tích còn 1,00 ha)

Rạch Gốc

29

Bãi rác trung tâm huyện Ngọc 
Hiển (vị trí theo kế hoạch 
2021 là nghĩa trang xã Tam 
Giang Tây).

DRA 11,70  11,70 RPH xã  Tam 
Giang Tây

30 Khu tái định cư khóm 6 ODT 8,50  8,50 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

31 Trụ sở hành chính mới thị trấn 
Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển TSC 6,40  6,40 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

32 Khu hành chính  và  Công an 
xã Tân Ân Tây TSC 0,92  0,92 DVH xã  Tân  Ân 

Tây

33
Trung tâm VH -TDTT sân đa 
năng xã Tân Ân  (tăng diện 
tích lên 0,25 ha)

DTT 0,25  0,25 RSX xã Tân Ân

34 Trung tâm văn hóa TDTT xã DTT 0,50  0,50 RSX xã Viên An

35

Khu nghĩa trang, nghĩa địa tập 
trung huyện Ngọc Hiển (Điều 
chỉnh tăng diện tích lên 10,00 
ha; diện tích KH năm 2021 là 
3,00 ha)

NTD 3,00  3,00 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

36
Trạm kiểm soát khu vực bãi 
bồi Vườn Quốc Gia mũi Cà 
Mau

DTS 0,06  0,06 CSD xã Đất Mũi

37
Trụ sở làm việc Tiểu khu 154 
(Trụ sở làm việc 
BQLBV&PTR 13/12 cũ)

DTS 0,94  0,94 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

38
Nhà thi đấu đa năng TTVH 
truyền thông và thể thao 
huyện Ngọc Hiển

DVH 0,20 0,20  DVH Thị  trấn 
Rạch Gốc

39 Nuôi thủy sản kết hợp với sản 
xuất điện mặt trời NTS 2,65  2,65 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

40 Xây  dựng  Trạm  -  nhà  máy 
cung cấp nước sạch SKC 0,06  0,06 RSX xã  Viên  An 

Đông

41 Xây dựng nhà máy cung cấp 
nước sạch SKC 0,05  0,05 RSX xã Viên An

42 Mở  rộng  cây  xăng  ấp  Ông 
Trang A TMD 0,12 0,03 0,09 RSX xã Viên An

43 Cửa hàng xăng dầu Lê Phô TMD 0,17  0,17 RSX xã Viên An

44 TT thương mại Rạch Gốc TMD 1,58  1,58 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

45 Công  ty  TNHH  thương  mại 
xăng dầu Sơn Hà TMD 0,25  0,25 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

46 Điểm dừng chân du lịch trải 
nghiệm Tư Tỵ TMD 1,94  1,94 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

47 Công trình cấp nước tập trung 
xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển SKC 0,15 - 0,15 RDD xã Đất Mũi

48 Bến  xe  khách  xã  Đất  Mũi 
(theo quy hoạch chi tiết) DGT 0,69 - 0,69 RDD xã Đất Mũi
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** Nuôi thủy sản ven Biển NTS 6.319,14  6.319,14   

49 Thị trấn Rạch Gốc NTS 199,92  199,92  Thị  trấn 
Rạch Gốc

50 Tam Giang Tây NTS 184,85  184,85  xã  Tam 
Giang Tây

51 Tân Ân NTS 940,04  940,04  xã Tân Ân

52 Viên An NTS 1.566,75  1.566,75  xã Viên An

53 Viên An Đông NTS 537,78  537,78  xã  Viên  An 
Đông

54
xã Đất Mũi  (cho thuê mặt 
nước ven biển, không chu 
chuyển đất đai)

NTS 2.389,80  2.389,80  xã Đất Mũi

55

Cụm Đảo Hòn Khoai xã Tân 
An (cho thuê mặt nước ven 
biển, không chu chuyển đất 
đai)

NTS 500,00  500,00  xã Tân Ân

** Nuôi thủy sản ven Sông NTS 323,00  323,00   

56 xã Tam Giang Tây NTS 109,00  109,00  xã  Tam 
Giang Tây

57 xã Viên An NTS 47,00  47,00  xã Viên An

58 xã Viên An Đông NTS 78,00  78,00  xã  Viên  An 
Đông

59 xã Tân Ân Tây NTS 74,00  74,00  xã  Tân  Ân 
Tây

60 Thị trấn Rạch Gốc NTS 6,00  6,00  Thị  trấn 
Rạch Gốc

61 xã Đất Mũi NTS 9,00  9,00  xã Đất Mũi

2.1.3 Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ngọc Hiển đăng ký thực hiện chuyển mục đích 

1.676,86 ha. Trong đó, các dự án, công trình 212,30 ha; nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia 
đình, cá nhân 1.464,56 ha.

Kết quả đã thực hiện đã chuyển được 0,18 ha. Trong đó, chưa thực hiện chuyển mục 
đích được các công trình dự án trên địa bàn huyện; hộ gia đình, cá nhân đã chuyển được 0,18  
ha cụ thể, chuyển từ rừng sản xuất sang đất ở tại nông thôn là 0,05 ha, chuyển từ đất rừng sản 
xuất sang đất ở tại đô thị 0,13 ha.

Bảng 13. Chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân trong năm 2021

ST
T Hạng mục Mã

Diện tích đã 
thực hiện 

chuyển mục 
đích

Sử dụng 
vào loại 

đất

Địa điểm 
(đến cấp xã)

1 Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ONT 0,05 RSX Tân Ân

2 Chuyển mục đích sang đất ở đô thị ODT 0,13 RSX TT. Rạch 
Rốc

46



2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác được Hội đồng nhân dân tỉnh thông 
qua

2.2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2019 được Hội đồng nhân dân 
tỉnh thông qua 

Trong  năm  2019,  Hội  đông  nhân  dân  tỉnh  đã  thông  qua  04  Nghị  quyết  (NQ 
01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 04 năm 2019; NQ 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 
năm 2019; NQ 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019; NQ 19/2019/NQ-HĐND 
ngày 06 tháng 12 năm 2019) về việc ban hành danh mục điều chỉnh bổ sung dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó:

+ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 04 năm 2019 của HĐND tỉnh Cà 
Mau trên địa bàn huyện không có đăng ký công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2019 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 01 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 3,65 ha 
(Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 3,65 ha). Đã thực hiện 01 công trình với diện tích đã 
thu hồi đất là 3,65 ha (Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 3,65 ha). Công trình đã thực 
hiện thu hồi Điểm du lịch lý Thanh Long II.

+ Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh Cà Mau 
trên địa bàn huyện không có đăng ký công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 đã thông qua tổng số 01 
công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 1,20 ha Kết quả chưa thực hiện 
được.

2.2.2 Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2020 được Hội đồng nhân dân 
tỉnh thông qua 

Trong  năm  2020,  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  đã  thông  qua  03  Nghị  quyết  (NQ 
03/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 07 năm 2020; NQ 15/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 
năm 2020; NQ 24/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020) về việc ban hành danh mục 
điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử 
dụng đất rừng năm 2020. Trong đó:

+ Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 07 năm 2020 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 03 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 17,30 
ha. Đã thực hiện 03 công trình với diện tích đã thu hồi đất là 17,15 ha. Công trình đã thực 
hiện thu hồi Khu nuôi trình diễn và chuyển giao công nghệ Việt Úc 16,96 ha; Xây dựng Câu 
Dinh Hạn 0,15 ha; Khu nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc 0,04 ha.

+ Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 02 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 2,85 ha 
(chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 4,19 ha). Đã thực hiện được 01 công trình chuyển 
mục đích sử dụng đất là 1,34 ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ 1,34 ha). Công trình dự 
án đã thực hiện Điểm du lịch Lý Thanh Long II.

+ Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 05 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 15,34 
ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 6,91 ha). Đã thực hiện được 02 công trình dự án 
với diện tích thu hồi  là 3,15 ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 6,34 ha). Công trình,  
dự án đã thực hiện xây dựng tuyến đường đấu nối đường Hồ Chí Minh đến Đồn biên phòng 
xã Đất Mũi 3,15 ha; Đường đấu nối từ Khu du lịch Khai Long đến đường Hồ Chí Minh 3,19 
ha.



2.2.3 Kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021 được Hội đồng nhân dân 
tỉnh thông qua 

Trong  năm  2021,  Hội  đông  nhân  dân  tỉnh  đã  thông  qua  08  Nghị  quyết  (NQ 
01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021; NQ 02/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 
năm 2021; NQ 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021; NQ 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 03 năm 2021;  NQ 32/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2021;  NQ 
36/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2021; NQ 37/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 
năm 2021; NQ 08/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021) về việc ban hành danh mục điều 
chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng 
đất rừng năm 2020. Trong đó:

+ Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 02 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích chuyển mục đích đất  
rừng là 13,7 ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 3,14 ha). Kết quả đã hủy bỏ công trình 
Nhà máy điện gió Tân Ân 1 – giai đoạn 1: 3,33 ha.

+ Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 02 công trình trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi đất là 14,78 
ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 12,83 ha). Kết quả đã hủy bỏ công trình Nhà máy 
điện gió Tân Ân 1 – giai đoạn 1 với diện tích thu hồi đất là 4,03 ha (chuyển mục đích đất rừng 
phòng hộ là 3,04 ha)

+ Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021 của HĐND tỉnh Cà Mau 
đã thông qua tổng số 03 công trình chuyển mục đích sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện với 
tổng diện tích là 25,55 ha (chuyển mục đích đất rừng phòng hộ là 17,64 ha). Đã thực hiện 
được 01 công trình với diện tích chuyển mục đích đất rừng là 0,24 ha. Công trình dự án đã 
thực hiện là Đường dây 110KV Năm Căn - Khai Long

+  Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 03 năm 2021; 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 19 tháng 03 năm 2021;  NQ 32/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 07 năm 2021;  NQ 
36/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 năm 2021; NQ 37/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 11 
năm 2021; NQ 08/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Cà Mau trên địa 
bàn huyện không có đăng ký công trình thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất.

2.3. Những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Về cơ bản kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện  Ngọc Hiển trong năm 

2021 đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu sử dụng đất đạt 100% kế hoạch đã đề ra; tuy nhiên 
vẫn còn một số tồn tại sau:

- Vẫn còn một số công trình,  dự án  chuyển sang kế hoạch năm 2022 do tiến độ thực 
hiện chậm hoặc chưa triển khai được vì chưa bố trí được nguồn vốn.

- 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.

- 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. 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.
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2.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 
2021

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất để thực 
hiện các dự án đăng ký trong năm kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự 
án chậm triển khai thực hiện hoặc không triển khai được nên chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt theo 
mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các công trình thu hồi đất 
chỉ mới ban hành các văn bản, thông báo thu hồi đất của người dân, chưa triển khai thực địa 
để kiểm đếm thu hồi; đối với nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân 
thì do việc hạn chế đi lại không cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo tinh thần 
chung của cả nước nên người dân chưa đến các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để làm 
thủ tục chuyển đổi.

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất
Hiện nay, UBND tỉnh Cà Mau chưa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong năm  kế hoạch 

2022 cho huyện Ngọc Hiển. Do đó, các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 trên địa bàn huyện Ngọc Hiển được tổng hợp trên cơ sở các chi tiêu sử dụng đất năm 
2021 chưa thực hiện hết chuyển tiếp sang năm 2022 và nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của các 
tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện.

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ngọc Hiển, được lập nhằm phục vụ các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội 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:

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 
Theo quy định tại khoản 2, Điều 46, Thông tư 01/2021/TT-BTNMT thì trong quá trình 

lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế  
hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với kinh tế xã hội trên 
địa bàn cấp huyện. Theo đó, các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hiển đã được 
UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt chưa thực hiện hết nhưng còn phù hợp với điều kiện kinh tế - 
xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới, do đó, UBND huyện tiếp tục sử dụng các chỉ 
tiêu này để tổng hợp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. Vì vậy, trong kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022, UBND huyện đề nghị tiếp tục chuyển tiếp thực hiện 61 công trình chưa thực 
hiện trong năm 2021 (trong đó, có 48 công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
với diện tích 130,03 ha và 13 hạng mục cho thuê mặt nước để nuôi trong thủy hải sản ven biển,  
ven sông không thực hiện chu chuyển đất đai) chi tiết công trình, dự án được thể hiện tại bảng 12. 
Các chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp được trình bày trong bảng sau:

Bảng 14. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Số 
lượng 
công 
trình

Diện 
tích (ha)

I. Công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (48 công trình, 
dự án)

1 Đất quốc phòng CQP 3 8,00
2 Đất an ninh CAN 6 2,59
3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5 4,03
4 Đất cụm công nghiệp (điều chỉnh tăng SKN 1 1,50



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Số 
lượng 
công 
trình

Diện 
tích (ha)

diện tích theo quy hoạch sử dụng đất và 
tăng từ 1,50 ha lên 18,23 ha)

5 Đất giao thông DGT 15 62,68
6 Đất công trình năng lượng DNL 2 14,80
7 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1 0,10
8 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2 12,70
9 Đất ở tại đô thị ODT 1 8,50

10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2 7,32

11

Đất  làm nghĩa  trang,  nhà  tang  lễ,  nhà 
hỏa táng (điều chỉnh tăng diện tích theo 
quy hoạch sử dụng đất và tăng từ 3,00 
ha lên 10,00 ha).

NTD 1 3,00

12 Đất  xây  dựng  trụ  sở  của  tổ  chức  sự 
nghiệp DTS 2 1,00

13 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 2 0,75
14 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1 2,65
15 Đất cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp SKC 3 0,26

16
Đất xây dựng cơ sở văn hóa (công trình 
giao đất không thực hiện chu chuyển đất 
đai)

DVH 1 0,20

II. Cho thuê diện tích mặt nước để nuôi thủy hải sản ven biển ven sông (không 
thực hiện chu chuyển đất đai)

16 Cho  thuê  diện  tích  mặt  nước  để  nuôi 
thủy hải sản ven biển * 7 6.319,14

17 Cho  thuê  diện  tích  mặt  nước  để  nuôi 
thủy hải sản ven sông * 6 323,00

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Trên cơ sở rà soát các văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức có 

nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện. UBND huyện Ngọc Hiển đã tổng hợp được 145 hạng 
mục công trình, dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022.  Chi tiết tại bảng 15:

Bảng 15. Danh mục công trình đăng ký mới thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Công an huyện Ngọc Hiển CAN 3,70 3,70  CAN Thị  trấn 
Rạch Gốc

2 Nhà nghĩ dưỡng Đất Mũi CAN 1,35 1,35  CAN xã Đất Mũi

3 Cụm công nghiệp huyện Ngọc 
Hiển (kênh Kiều) SKN 75,00  75,00 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

4 Gia cố bờ kè khu du lịch Lý 
Thanh Long II TMD 0,24 0,24  TMD xã Đất Mũi

5 Dự án neo đậu trú bão cho tàu DGT 5,00  5,00 RDD xã Tân Ân

50



ST
T Hạng mục Mã 

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
cá và bến cá Hòn Khoai  (trên 
cạn: 5 ha đất rừng đặc dụng. 
Dưới nước 50 ha)

6

Dự án  Khu  neo  đậu  trú  bão 
Rạch Gốc  (trên cạn: 1 ha đất 
rừng đặc dụng. Dưới nước 22 
ha)

DGT 1,00  1,00 RPH xã Tân Ân

7

Dự án đầu  tư  xây dựng khu 
neo đậu tránh trú bão cho tàu 
cá Rạch Tàu (trên cạn 5 ha đất 
rừng đặc dung, dưới nước 15 
ha sông Rạch Tàu)

DGT 5,00  5,00 RDD xã Đất Mũi

8
Đường số 17 từ đường 13/12 
đến trường tiểu học 1 thị trấn 
Rạch Gốc

DGT 0,20  0,20 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

9

Nâng  cấp  mở  rộng  tuyến 
đường  từ  cầu  Dân  sinh  đến 
đường vào Cảng cá, TT Rạch 
Gốc

DGT 0,53  0,53 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

10

Xây dựng tuyến đường số  2 
theo quy hoạch TT Rạch Gốc 
(đoạn từ ngã tư Huỳnh Khải 
đến  hết  ranh  quy  hoạch  TT 
Rạch Gốc)

DGT 0,75  0,75 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

11 Đường  vào  Bãi  rác  huyện 
Ngọc Hiển DGT 0,28  0,28 RSX xã  Tam 

Giang Tây
12 Bến xếp hàng hóa xã Viên An DGT 0,05  0,05 RSX xã Viên An

13 Đường số 16 (từ đường HCM 
- Trạm Y tế) DGT 0,48  0,48 RSX xã  Tân  Ân 

Tây

14 Đường đấu nối  từ  trạm biến 
áp đến đường Hồ Chí Minh DGT 1,00  1,00 RPH xã Đất Mũi

15
Tuyến giao thông nối từ Cảng 
Hòn  Khoai  đến  đường  Cà 
Mau - Đất Mũi

DGT 5,20  5,20 RPH 4,00;
CSD 1,20 xã Đất Mũi

16 Trạm dừng chân Đất Mũi DGT 10,00  10,00 RDD xã Đất Mũi

17 Cụm  cảng  hành  khách  Đất 
Mũi DGT 10,00  10,00 RDD xã Đất Mũi

18

Nâng cấp mở rộng đường số 5 
(từ cầu Lạch Vàm (đường Hồ 
Chí Minh) vào UBND xã Đất 
Mũi

DGT 0,44  0,44 RDD xã Đất Mũi

19
Nâng  cấp,  mở  rộng  Lộ  bê 
tông  (từ  UBND  xã  đến  cầu 
Rạch Tàu)

DGT 0,72  0,72 RDD xã Đất Mũi

20

Nâng  cấp,  mở  rộng  tuyến 
đường từ đường Hồ Chí Minh 
đến  trường Mẫu giáo  đến  lộ 
mé sông

DGT 0,27  0,27 RDD xã Đất Mũi

21

Nâng cấp mở rộng đường số 6 
(từ cầu Rạch Tàu mé sông đến 
cầu  Lạch  Vàm  -đến  Kinh 
Năm)

DGT 0,66  0,66 RDD xã Đất Mũi



ST
T Hạng mục Mã 

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

22 Bến  xếp  dỡ  hàng  hóa  Khu 
Làng nghề Du lịch Mũi DGT 0,10  0,10 RDD xã Đất Mũi

23
Xây dựng lộ bê tông đấu nối 
đường HCM vào nghĩa trang 
Đất Mũi

DGT 0,20  0,20 RDD xã Đất Mũi

24

Dự  án  Bãi  tập  kết  thiết  bị 
phục vụ dự án xây dựng Nhà 
máy điện gió Khu du lịchKhai 
Long - Cà Mau giai đoạn 1

DNL 19,94  19,94 RPH xã Đất Mũi

25
Dự án đầu tư xây dựng Nhà 
máy  điện  gió  khu  DL Khai 
Long - Cà Mau giai đoạn 1

DNL 4,50  4,50 RPH xã Đất Mũi

26 Nhà máy điện gió Khai Long 
- GĐ 2,3 DNL 11,38  11,38 RSX: 9,38 

RPH: 2,00

xã  Đất 
Mũi;  xã 
Viên An

27 Nhà máy điện gió An Đông 1 DNL 3,00  3,00 RPH: 1,68; 
RSX: 1,32

xã Viên An 
Đông

28 Sân  đa  năng  Viên  An  Đông 
(giai đoạn 2) DTT 0,20  0,20 RSX xã Viên An 

Đông

29 Nghĩa  trang  xã  Tam  Giang 
Tây NTD 3,50 1,27 2,23 RPH xã  Tam 

Giang Tây
30 Nghĩa trang xã Viên An NTD 1,40  1,40 RSX xã Viên An

31 Nghĩa trang xã Viên An Đông NTD 5,43  5,43 RSX xã Viên An 
Đông

32 Nghĩa trang xã Tân Ân Tây NTD 1,48  1,48 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

33 Nghĩa trang xã Đất Mũi NTD 3,00 3,00 RPH xã Đất Mũi

34
Đầu  tư  xây dựng  công  trình 
biểu tượng cột cờ Hà nội  tại 
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

DVH 1,61  1,61 RDD xã Đất Mũi

35 Chợ xã Tam Giang Tây, huyện 
Ngọc Hiển DCH 0,87 0,17 0,70 CLN: 0,70;

DCH: 0,17
xã  Tam 
Giang Tây

36 Chợ xã  Tam Viên  An  Đông, 
huyện Ngọc Hiển DCH 0,4  0,40 RSX xã Viên An 

Đông

37
Công trình nâng cấp các hạng 
mục khu di tích Đền thờ Bác 
Hồ xã Viên An

DDT 6,00 3,50 2,50 RSX xã Viên An

38

Công  viên  cây  xanh  khu  di 
tích bến Vàm Lũng (trong đó 
có  bờ kè  khuôn viên  khu di 
tích bến Vàm Lũng ).

DDT 1,00  1,00 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

39 Trạm thu phát sóng NHI004 DBV 0,011  0,011 RDD xã Đất Mũi

40 Trạm thu phát sóng NHI005 DBV 0,0016  0,001
6 RDD xã Đất Mũi

41 Trạm thu phát sóng NHI025 DBV 0,0016  0,001
6 RDD xã Đất Mũi

42 Trạm thu phát sóng NHI026 DBV 0,0016  0,001
6 RDD xã Đất Mũi

43 Trạm thu phát sóng NHI034 DBV 0,0016  0,001
6 RDD xã Đất Mũi

44 Trạm  thu  phát  sóng DBV 0,09  0,09 RDD xã Đất Mũi
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CMU0103

45 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU3939 DBV 0,09  0,09 RDD xã Đất Mũi

46 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0482 DBV 0,10  0,10 RDD xã Đất Mũi

47 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0483 DBV 0,09  0,09 RDD xã Đất Mũi

48 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0696 DBV 0,10  0,10 RDD xã Đất Mũi

49 Trạm thu phát sóng CMNH12 DBV 0,0022  0,002
2 RDD xã Đất Mũi

50 Trạm thu phát sóng CMNH11 DBV 0,0022  0,002
2 RDD xã Đất Mũi

51 Trạm thu phát sóng CMNH03 DBV 0,011  0,011 RDD xã Đất Mũi

52 Trạm thu phát sóng CM6462 DBV 0,0022  0,002
2 RDD xã Đất Mũi

53 Trạm thu phát sóng 312024 DBV 0,0022  0,002
2 RDD xã Đất Mũi

54 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2019-045 DBV 0,0022  0,002

2 RDD xã Đất Mũi

55 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-1 DBV 0,0022  0,002

2 RDD xã Đất Mũi

56 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-2 DBV 0,0022  0,002

2 RDD xã Đất Mũi

57 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-3 DBV 0,0022  0,002

2 RDD xã Đất Mũi

58 Trung tâm điều dưỡng người 
có công tỉnh Cà Mau DXH 1,00  1,00 RDD xã Đất Mũi

59
Nhu cầu chuyển mục đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản

NTS 91,31  91,31 RSX xã Tân Ân

60

Nhu cầu chuyển mục đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản (tính từ lộ cấp 
IV bỏ phần chuyển mục đích 
đất ở đến mé sông)

NTS 38,20  38,20 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

61

Nhu cầu chuyển mục đích đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản (tính từ lộ cấp 
IV bỏ phần chuyển mục đích 
đất ở đến mé sông)

NTS 116,77  116,77 RSX xã  Tam 
Giang Tây

62
Quy hoạch nuôi  Nghêu  thực 
nghiệm kết  hợp du  lịch  sinh 
thái

NTS 350,00  350,0
0 CSD xã Đất Mũi

63 Quy hoạch nuôi Sò huyết thực 
nghiệm NTS 500,00  500,0

0 CSD xã Đất Mũi

64 Nuôi hàu lồng ven biển NTS     Huyện 
Ngọc Hiển

65 Dự án phát triển Thủy sản bền 
vững tỉnh Cà Mau (WB) NTS 1,25 1,25  NTS xã Tân Ân

66 Dự  án  nước  sạch  tập  trung 
bền vững và ứng phó với biến 

SKC 0,40  0,40 RSX xã Viên An, 
Viên  An 
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đổi khí hậu tỉnh Cà Mau (vay 
vốn ngân hàng thế giới WB) Đông

67
Các  công  trình,  dự  án  Khu 
công viên Văn hóa - Du lịch 
Mũi Cà Mau

TMD 31,12 31,12  TMD xã Đất Mũi

68
Nhu  cầu  chuyển  mục  đích 
sang đất  thương mại dịch vụ 
của hộ gia 

TMD 0,20  0,20 RSX xã  Tam 
Giang Tây

69

Bờ kè mé sông chợ Đất Mũi 
kết  hợp  thương  mại  dịch  vụ 
(đoạn  từ  UBND xã  đến  cầu 
Lạch Vàm)

TMD 0,50  0,50 RDD xã Đất Mũi

70 Nhu  cầu  chuyển  mục  đích 
sang đất thương mại dịch  TMD 3,30  3,30 NKH xã  Tân  Ân 

Tây

71

Quy hoạch chuyển mục đích 
sử  dụng  đất  ở  cặp  tuyến 
đường từ  cầu  Rạch Gốc  đến 
cầu Dinh Hạn (theo đường lộ 
mé sông, hai bên tuyến)

ONT 2,00 - 2,00 RSX xã Tân Ân

72

Quy hoạch chuyển mục đích 
sử  dụng  đất  ở  từ  cầu  Dinh 
Hạn  đến  rạch  Ô  Rô  (theo 
đường  lộ  mé  sông,  hai  bên 
tuyến)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Tân Ân

73

Quy hoạch chuyển mục đích 
sử  dụng  đất  ở  từ  cầu  Rạch 
Gốc đến giáp trụ sở BQL rừng 
Hóc Năng (tại rạch Xẻo Mắm 
theo  đường  lộ  mé  sông,  hai 
bên tuyến)

ONT 3,00 - 3,00 RSX xã Tân Ân

74

Quy hoạch chuyển mục đích 
đất  ở  tuyến  từ  ngã  3  đường 
vào cầu Rạch Gốc đến rạch Ô 
Rô (tuyến đường ô tô về trung 
tâm xã - hai bên đường, phần 
mé  sông  tính  từ  đường  ô  tô 
xuống  sông  Rạch  Gốc  đến 
giáp ranh quy hoạch đất ở từ 
lộ mé sông; phần trên lộ tính 
từ  đường  ô  tô  đến  hết  ranh 
181). Riêng đoạn từ cầu Dinh 
Hạn hướng về cầu Nhà Diệu 
thì đến đất ông Lý Văn Bon; 
đoạn từ cầu Dinh Hạn hướng 
về cầu Rạch Gốc thì đến ranh 
vuông ông Lộc.

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Tân Ân

75

Quy hoạch chuyển mục đích 
sử dụng đất ở từ trụ sở BQL 
rừng Hóc Năng đến sông Hóc 
Năng  (phía  bên  phải  tuyến, 
theo đường lộ mé sông)

ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Tân Ân

76 Quy hoạch chuyển mục đích ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Tân Ân
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Rạch Gốc đến sông Hóc Năng 
(bên trái tuyến)

77

Quy hoạch chuyển mục đích 
sử  dụng  đất  ở  tuyến  đường 
dẫn  lên  Cầu  Rạch  Gốc  (hai 
bên)

ONT 2,00 - 2,00 RSX xã Tân Ân

78 Quy  hoạch  đất  ở  trong  khu 
trung tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Tân Ân

79 Quy hoạch chuyển mục đích 
sử dụng đất ở KDC Ô Rô ONT 1,95 - 1,95 RPH xã Tân Ân

80

Chuyển  mục  đích  từ  BQL 
Kiến Vàng tới sông Hóc Năng 
(Quỹ  đất  dự  kiến  TDC  cho 
khu 59 hộ)

ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Tân Ân

81

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
rạch  Cây  Me  đến  rạch  Bà 
Khuê  (từ  lộ  xuống  tới  mé 
sông)

ONT 3,00 - 3,00 RSX xã Viên An

82

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
rạch  Bà  Khuê  đến  rạch  Ông 
Đồi Lớn (từ lộ xuống tới mé 
sông)

ONT 3,00 - 3,00 RSX xã Viên An

83

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
rạch Ông Thuộc đến rạch Cây 
Me (từ lộ xuống tới mé sông)

ONT 2,00 - 2,00 RSX xã Viên An

84

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
vuông Ông Quyết đến cầu Đội 
II

ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Viên An

85

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
Cầu  Đội  II  đến  giáp  xã  Đất 
Mũi

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Viên An

86 Quy hoạch đất ở từ cầu vàm 
ông Trang đến tiểu học 2. ONT 3,00 - 3,00 RSX xã Viên An

87 Quy  hoạch  đất  ở  trong  khu 
trung tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Viên An

88
Quy hoạch chuyển mục đích 
sang đất ở nông thôn theo các 
tuyến còn lại

ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Viên An

89

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
đường HCM (đầu đường vào 
UBND  xã)  đến  cầu  kênh 
Nước Lộn  (từ  lộ  xuống mé 
sông) kể cả khu trung tâm xã

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

90 Quy hoạch chuyển mục đích ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tân  Ân 



ST
T Hạng mục Mã 

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
sang đất ở tuyến dân cư đoạn 
dọc  Sông  Cửa  Lớn  (từ  vàm 
Ông Như đến vàm Bà Bường) 
(từ  lộ  xuống  mé  sông,  trừ 
phần đất quy hoạch nuôi trồng 
thủy  sản)  kể  cả  vị  trí  quy 
hoạch  tuyến  dân  cư  ấp  Ông 
Như và ấp Tân Trung

Tây

91

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  ấp 
Đồng Khởi, Ông Định  (từ lộ 
xuống mé sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

92

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  ấp 
Đường Dây  (từ lộ xuống mé 
sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

93 Quy  hoạch  đất  ở  trong  khu 
trung tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX xã  Tân  Ân 

Tây

94

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  ấp 
Đường Kéo  (từ lộ xuống mé 
sông)

ONT 5,00 - 5,00 RSX xã  Tân  Ân 
Tây

95

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
Cầu Võ Hào Thuật đến trạm y 
tế (từ mé lộ xuống sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tam 
Giang Tây

96

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
Đồn biên phòng đên kênh Bão 
Vĩ (từ lộ xuống mé sông); từ 
kênh  Bão  Vĩ  đến  Vàm  Bà 
Bường đến (từ  mé  lộ  xuống 
sông, trừ phần đất quy hoạch 
nuôi trồng thủy sản)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã  Tam 
Giang Tây

97 Quy  hoạch  đất  ở  trong  khu 
trung tâm xã ONT 15,00 - 15,00 RSX xã  Tam 

Giang Tây

98

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
sông Hóc Năng đến hết ranh 
đất  theo  QĐ 192/QĐ-UBND 
ngày  30/11/2007  của  UBND 
tỉnh

ONT 3,40 - 3,40 RSX xã  Tam 
Giang Tây

99

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang đất ở tuyến dân cư đoạn 
từ tuyến lộ cấp VI theo hướng 
bên trái sông Biện Nhạn đến 
Rạch Ông Miễu (Từ lộ xuống 
mé sông) 

ONT 1,20 - 1,20 RSX xã Viên An 
Đông

100

Tuyến dân cư từ cầu Năm Căn 
đến UBND xã Viên An Đông 
(bên phải tuyến, tính từ lộ cấp 
VI đến Sông Cửa Lớn).

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Viên An 
Đông
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101 Quy  hoạch  đất  ở  trong  khu 
trung tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX xã Viên An 

Đông

102

Tuyến  dân  cư  từ  UBND  xã 
Viên An Đông đến xã Viên An 
(bên phải tuyến, tính từ lộ cấp 
VI đến Sông Cử Lớn)

ONT 10,00 - 10,00 RSX xã Viên An 
Đông

103

Quy hoạch tuyến dân cư khu 
vực ven Rạch Tàu (khu a) (Từ 
rạch Hang Mai đến cửa Vàm 
Xoáy (bờ nam), Từ rạch Cạp 
Chòi đến Rạch Vàm Lạch (bờ 
bắc))

ONT 99,50 - 99,50 RDD xã Đất Mũi

104
Quy hoạch tuyến dân cư Hai 
Thiện (Khu b) toàn bộ 2 bên 
bờ kênh

ONT 24,00 - 24,00 RDD xã Đất Mũi

105

Quy hoạch tuyến dân cư khu 
rạch Bầu Lớn (khu c) Toàn bộ 
hai bên bờ kênh (Đầu tư cơ sở 
hạ tầng phục vụ du lịch Làng 
văn hóa du lịch Đất Mũi)

ONT 29,60 - 29,60 RDD xã Đất Mũi

106
Quy hoạch tuyến dân cư khu 
Rạch  Mũi  (khu  d)  (Toàn  bộ 
hai bên bờ kênh)

ONT 27,00 - 27,00 RDD xã Đất Mũi

107

Quy hoạch tuyến dân cư đoạn 
tuyến từ Cầu Lạch Vàm đến 
cầu Xóm Mũi (cầu số 1 đến 
cầu số 2) (Bên trái tuyến)

ONT 10,00 - 10,00 RDD xã Đất Mũi

108

Quy hoạch tuyến dân cư đoạn 
tuyến từ  cửa Vàm Xoáy (bờ 
Tây)  đến cầu Kênh Đào Tây 
(Bên bờ tây kênh Vàm Xoáy )

ONT 17,00 - 17,00 RDD xã Đất Mũi

109
Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  từ 
cầu số 1 (Lạch Vàm bờ Tây) 
đến đầu Kênh Hai Thiện

ONT 21,00 - 21,00 RDD xã Đất Mũi

110

Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  từ 
trạm Cái  Mòi  đến  giáp  ranh 
đất  của  ban  quản  lý  rừng 
phòng hộ Đất Mũi

ONT 2,50 - 2,50 RDD xã Đất Mũi

111

Quy hoạch tuyến dân cư tuyến lộ 
ĐH 74 từ giáp ranh xã Viên An 
đến ngã 3 sông Tắc Gốc - Ba 
Đình - Ô Rô) phía dưới mé sông

ONT 29,60 - 29,60 RPH xã Đất Mũi

112

Quy hoạch tuyến dân cư hai 
bên bờ kênh Ô Rô (bờ Đông 
kênh Ô Rô ấp Khai Long; bờ 
Tây  kênh  Ô  Rô  từ  ĐH  74 
xuống  mé  sông,  ấp  Khai 
Long)

ONT 29,50 - 29,50 RPH xã Đất Mũi

113
Khu dân cư Làng nghề thuộc 
Khu II, khu công viên văn hóa 
- Du lịch Mũi Cà Mau

ONT 2,09 - 2,09 RPH xã Đất Mũi

114 Khu dân cư khóm 1, thị trấn * 7,86 0,43 7,43  Thị  trấn 
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Rạch Gốc Rạch Gốc

* Hạng  mục  đầu  tư  công  đất 
giao thông **     Thị  trấn 

Rạch Gốc

- Đường số 3 DGT 0,30  0,30 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

- Đường số 3A DGT 0,20  0,20 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

- Đường số 6 DGT 0,60  0,60 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

- Đường số 11 DGT 0,55  0,55 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

- Đường số 12 DGT 0,97  0,97 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

* Hạng mục mời gọi đầu tư đất 
thương mại dịch vụ TMD 2,74  2,74 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

* Hạng mục đất ở (Khu tái định 
cư) ODT 2,50 0,43 2,07 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

115

Quy hoạch  đất  ở  cặp  đường 
Hồ  Chí  Minh  -  đoạn  từ  cầu 
Cống Dân Kiều đến ranh quy 
hoạch thị trấn (17,06 ha) (Hai 
bên lộ)

ODT 0,87 - 0,87  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

116

Quy hoạch  đất  ở  cặp  đường 
Hồ  Chí  Minh  -  đoạn  từ  cầu 
Rạch  Cụt  đến  cầu  Tà  Hậu 
(17,21 ha) (từ lộ xuống tới mé 
sông)

ODT 0,65 - 0,65   RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

117

Quy hoạch  đất  ở  cặp  đường 
trung tâm thị trấn Rạch Gốc đi 
trung tâm huyện Ngọc Hiển - 
đoạn từ cầu kênh Một đến cầu 
kênh  Huế  (20,62  ha)  (từ  lộ 
xuống tới mé sông)

ODT 0,80 - 0,80 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

118

Quy hoạch đất ở tuyến từ ngã 
tư Trung tâm Giáo dục Nghề 
nghiệp đến cầu Kinh Huế (bên 
trái tuyến - từ đầu tuyến đến 
giáp ranh đất của Tòa án nhân 
dân huyện)

ODT 2,85 - 2,85  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

119

Quy  hoạch  đất  ở  tuyến  từ 
Trung tâm Y tế đến Kênh Một 
(Hai  bên  tuyến  đường  13 
tháng 12)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

120

Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu 
Kênh Một  đến  cầu  Kênh Ba 
(bên  trái  tuyến đường từ  hết 
ranh  quy hoạch  cảng  cá  mở 
rộng đến đầu dân sinh)

ODT 2,00 - 2,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

121 Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu 
Kênh Ba đến  đường Hồ Chí 
Minh  (hai  bên  tuyến  đường 

ODT 0,90 - 0,90  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc
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nối dài 13 tháng 12 đến đường 
Hồ Chí Minh)

122

Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu 
Kênh  Ngang  đến  Rạch  Cụt 
(Khóm 3, đường Hồ Chí Minh 
bên phải tuyến đường)

ODT 2,00 - 2,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

123

Quy hoạch đất ở tuyến lộ bê 
tông cầu Kênh Ngang đến cầu 
Tạ  Hậu  (Khóm  3  -  hai  bên 
tuyến)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

124

Quy hoạch đất ở tuyến đường 
Hồ Chí Minh (từ đường số 10 
đến  hết  ranh  quy  hoạch  chi 
tiết (Khóm 1 - Hai bên tuyến 
đường từ phần đất của ông Từ 
Chí Toàn đến hết phần đất của 
ông Nguyễn Hoàn Khởi)

ODT 1,00 - 1,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

125

Quy hoạch đất ở tuyến lộ bê 
tông ven  sông hướng từ  cầu 
Kênh  Ba  đến  đến  cầu  Kênh 
Ngang  (Khóm  3  -  bên  phải 
tuyến)

ODT 1,50 - 1,50  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

126

Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu 
qua sông Rạch Gốc đến kênh 
Huế (tuyến Lộ Giữa - hai bên 
tuyến đường)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

127

Quy hoạch chuyển mục đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
Đầu  Đước  đến  Kênh  Hòm 
(Hai bên lộ )

ODT 5,00 - 5,00 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

128

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư hai bên 
đường Bông Văn Dĩa (đoạn từ 
cầu Kênh Hòm đến đường Hồ 
Chí Minh, sử dụng chỉ tiêu phân 
bổ cấp tỉnh) – bên phải tuyến

ODT 10,00  10,00 RSX Thị  trấn 
Rạch Gốc

129

Chuyển mục đích từ đất rừng 
đặc dụng sang đất rừng phòng 
hộ (phần chống lấn giữa Vườn 
Quốc  gia  Đất  Mũi  và  BQL 
RPH Đất Mũi)

RPH 40,00  40,00 RDD xã Viên An

130
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng phòng hộ 
xã Đất Mũi

RPH 231,45  231,4
5 CLN xã Đất Mũi

131
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang  đất  rừng  sản  xuất 
Thị trấn Rạch Gốc

RSX 434,67  434,6
7 CLN Thị  trấn 

Rạch Gốc

132
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Tân Ân

RSX 111,06  111,06 CLN xã Tân Ân

133 Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 

RSX 440,50  440,5
0

CLN xã  Tam 
Giang Tây
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134
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Viên An

RSX 419,61  419,6
1 CLN xã Viên An

135
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Viên An Đông

RSX 685,10  685,1
0 CLN xã Viên An 

Đông

136
Chuyển  từ  đất  trồng cây lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Tân Ân Tây

RSX 469,12  469,1
2 CLN xã  Tân  Ân 

Tây

137 Khu đất ở đấu giá (lô số 7, xã 
Viên An Đông) ONT 0,93 - 0,93 RSX xã Viên An 

Đông

138

Thu hồi  đất  của vườn tại  ấp 
kênh  Đào  giao  về  cho  địa 
phương quản lý (QĐ 139/QĐ-
UBND ngày 12/09/2006)(Khu 
trung tâm của xã Đất Mũi)

87,94

- Trung  tâm  văn  hóa  xã  Đất 
Mũi DVH 3,03 3,03  DVH xã Đất Mũi

- Đất an ninh CAN 0,15 0,06  0,09 RDD xã Đất Mũi

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo DGD 5,10 5,10  DGD xã Đất Mũi

- Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,20 0,20  DBV xã Đất Mũi

- Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,35 0,35  DSH xã Đất Mũi
- Đất xây dựng cơ sở Y tế DYT 0,61 0,61  DYT xã Đất Mũi
- Đất ở tại nông thôn ONT 29,00 1,39 27,61 RDD xã Đất Mũi
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,65 0,70 7,95 RDD xã Đất Mũi

- Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 7,32  7,32 RDD xã Đất Mũi

-

Đất  thương  mại  dịch  vụ  từ 
khu trưng bày sản phẩm đến 
Trung tâm văn hóa thuộc khu 
trung tâm xã Đất Mũi

TMD 8,31  8,31 RDD xã Đất Mũi

- Đất thương mại dịch vụ TMD 1,00  1,00 RDD xã Đất Mũi
- Đất giao thông DGT 15,74 6,60 9,14 RDD xã Đất Mũi
- Đất sông ngòi, kênh rạch, suối SON 7,13  7,13 RDD xã Đất Mũi
- Chợ Đất Mũi DCH 0,60 - 0,60 CSD xã Đất Mũi

139
Giao đất  rừng phòng hộ cho 
hộ  gia  đình  cá  nhân  xã  Đất 
Mũi

RPH 149,27 149,27  RPH xã Đất Mũi

140
Giao đất rừng phòng hộ  cho 
Ban  quản  lí  rừng  phòng  hộ 
Đất Mũi

RPH 83,75 83,75  RPH xã Đất Mũi

141
Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia  đình  cá  nhân  xã  Tam 
Giang Tây

RSX 1.017,3
9 1.017,39  RSX xã  Tam 

Giang Tây

142
Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia đình cá nhân xã Viên An 
Đông

RSX 43,51 43,51  RSX xã Viên An 
Đông
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143 Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia đình cá nhân xã Viên An RSX 35,50 35,50  RSX xã Viên An

144 Khu  thương  mại  dịch  vụ  xã 
Đất Mũi TMD 7,90  7,90 RDD xã Đất Mũi

145 Đề Án phát triển Du lịch Mũi Cà 
Mau KDL xã Đất Mũi

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết và nhu cầu sử dụng đất  

năm 2022 của các ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân. UBND huyện Ngọc Hiển dự kiến đăng 
ký thực hiện 206 hạng mục công trình, dự án (61 hạng mục công trình chuyển tiếp và 145 
hạng mục công trình đăng ký mới) trong đó: 02 công trình dự án chuyển tiếp (Công trình cấp 
nước tập trung xã Đất Mũi và Bến xe khách xã Đất Mũi (theo quy hoạch chi tiết)) thuộc 01 
hạng mục đăng ký mới (Khu trung tâm của xã Đất Mũi) nên gộp lại thành khu trung tâm của 
xã Đất Mũi. do đó, tổng công trình dự án đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 204 công trình, 
dự án. UBND huyện Ngọc Hiển tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

Bảng 16. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành chính trên địa 
bàn huyện Ngọc Hiển

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
TT. 

Rạch 
Gốc Tân Ân

Tam 
Giang 
Tây

Viên An 
Đông Viên An

Tân Ân 
Tây Đất Mũi

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

I Loại đất  73.462,62 4.575,98 6.245,28 11.175,30 13.415,36 12.681,17 10.647,84 14.721,69 
1 Đất nông nghiệp NNP 60.804,66 3.782,24 4.780,11 9.259,24 11.920,18 10.301,78 9.708,95 11.052,15 
 Trong đó:          
1.1 Đất trồng lúa LUA         

 Trong  đó:  Đất  chuyên 
trồng lúa nước LUC         

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK         

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN         
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 14.807,97 593,16 3.737,33 1.745,00 3.528,41 983,92  4.220,14 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 8.897,86  533,10   2.382,74  5.982,01 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 35.647,19 3.185,92 410,43 7.231,85 8.391,77 6.935,12 9.492,12  

 
Trong  đó:  đất  có  rừng 
sản  xuất  là  rừng  tự 
nhiên

RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.166,30 2,65 91,31 116,77   105,57 850,00 
1.8 Đất làm muối LMU         
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 285,34 0,51 7,94 165,62   111,27  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.927,98 648,68 475,76 951,21 1.030,85 1.322,49 938,29 1.560,70 
 Trong đó:          
2.1 Đất quốc phòng CQP 39,42 6,92 25,27 3,07  0,35 2,16 1,63 
2.2 Đất an ninh CAN 9,72 4,07 0,20 0,15 0,10 0,15  5,05 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK         
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 93,23 93,23       
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 288,69 9,32 0,03 1,39 0,46 0,26 4,47 272,76 
2.6 Đất  cơ sở sản xuất  phi SKC 19,83 16,32   0,26 0,27 2,36 0,62 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
TT. 

Rạch 
Gốc Tân Ân

Tam 
Giang 
Tây

Viên An 
Đông Viên An

Tân Ân 
Tây Đất Mũi

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

nông nghiệp

2.7 Đất  sử  dụng  cho  hoạt 
động khoáng sản SKS         

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

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

DHT 1.518,88 230,35 125,86 156,52 176,71 250,16 141,36 437,93 

 Trong đó:          
- Đất giao thông DGT 715,74 111,40 57,86 93,60 89,66 62,83 125,00 175,40 
- Đất thủy lợi DTL 414,88 74,44 62,87 42,23 60,79 159,86 4,29 10,39 

- Đất xây dựng cơ sở văn 
hóa DVH 49,36 10,15  1,11  0,40 1,81 35,88 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,73 5,47 0,38 0,46 0,16 0,32 0,28 0,67 

- Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo DGD 36,56 7,58 1,16 3,22 4,94 6,22 3,45 10,01 

- Đất xây dựng cơ sở thể 
dục thể thao DTT 2,17 1,22 0,25  0,20 0,50   

- Đất  công  trình  năng 
lượng DNL 224,12 5,42   7,59 13,92 1,20 195,99 

- Đất  công  trình  bưu 
chính, viễn thông DBV 1,18 0,21  0,03 0,06 0,16 0,06 0,67 

- Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia DKG         

- Đất có di tích lịch sử - 
văn hóa DDT 4,92 1,00 1,42   2,50   

- Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 17,78 1,71 1,88 11,70   0,41 2,08 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 1,44 1,24    0,20   

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

NTD 39,16 10,08 0,05 3,50 12,76 2,81 4,86 5,10 

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

- Đất xây dựng cơ sở dịch 
vụ xã hội DXH 1,04 0,04      1,00 

- Đất chợ DCH 2,81 0,39  0,68 0,55 0,45  0,74 

2.10 Đất  danh  lam  thắng 
cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 7,86 0,48 0,22 1,84 1,13 0,15 2,55 1,50 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 7,49      0,17 7,32 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 880,12  92,95 98,54 108,08 100,10 108,58 371,86 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 101,80 101,80       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 37,15 20,26 4,09 0,80 0,66 1,36 1,32 8,65 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của 
tổ chức sự nghiệp DTS 5,10 0,63 1,24 0,41   0,94 1,88 

2.17 Đất  xây  dựng  cơ  sở 
ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,02     0,01  0,01 

2.19 Đất  sông,  ngòi,  kênh, 
rạch, suối SON 3.918,68 165,33 225,89 688,49 743,44 969,66 674,38 451,48 

2.20 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC         

2.21 Đất  phi  nông  nghiệp 
khác PNK         
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(1) (2) (3) (4)=(5)+...
+(11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.729,97 145,05 989,41 964,85 464,33 1.056,89 0,60 2.108,84 

II Khu chức năng          

1 Đất khu công nghệ cao KCN         

2 Đất khu kinh tế KKT         

3 Đất đô thị KDT 4.575,98 4.575,98       

4

Khu  sản  xuất  nông 
nghiệp  (Khu  vực 
chuyên trồng lúa nước, 
khu vực chuyên trồng 
cây  công  nghiệp  lâu 
năm)

KNN         

5

Khu lâm nghiệp (Khu 
vực  rừng  phòng  hộ, 
rừng  đặc  dụng,  rừng 
sản xuất)

KLN 59.353,03 3.779,08 4.680,86 8.976,85 11.920,18 10.301,78 9.492,12 10.202,15

6 Khu du lịch KDL         

7
Khu  bảo  tồn  thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học

KBT         

8

Khu  phát  triển  công 
nghiệp  (khu  công 
nghiệp,  cụm  công 
nghiệp)

KPC 93,23 93,23       

9 Khu  đô  thị  (trong  đó 
có khu đô thị mới) DTC 4.575,98 4.575,98       

10 Khu thương mại - dịch 
vụ KTM 288,69 9,32 0,03 1,39 0,46 0,26 4,47 272,76

11 Khu  đô  thị  -  thương 
mại - dịch vụ KDV         

12 Khu dân cư nông thôn DNT 880,12  92,95 98,54 108,08 100,10 108,58 371,86

13
Khu ở, làng nghề, sản 
xuất  phi  nông  nghiệp 
nông thôn

KON 883,63  92,95 98,54 108,34 100,38 110,94 372,48

3.3.1.  Nhóm đất nông nghiệp
Đến năm 2022, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - xã hội, phát  

triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ theo mục tiêu phát triển KT - XH đã đề ra. Do đó, diện 
tích đất nông nghiệp sẽ giảm đáng kể. Cụ thể như sau: 

Hiện trạng năm 2021, diện tích đất nông nghiệp là 60.901,26 ha. Kế hoạch năm 2022 
diện tích là 60.804,66 ha,  giảm 96,60 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân: Chu chuyển 
giảm 946,60 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án và 
các hạng mục chuyển mục đích sử dụng đất do nhu cầu thực tế của địa phương. Bên cạnh  
đó, nhóm đất nông nghiệp tăng 850,00 ha do nhận từ đất chưa sử dụng. 

Diện tích đất nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành 
chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 3.782,24 ha; xã Tân Ân 4.780,11 ha, xã Tam Giang Tây 
9.259,24 ha;  xã  Viên An Đông 11.920,18 ha;  xã  Viên An 10.301,78 ha,  xã  Tân Ân Tây 
9.708,95 ha, xã Đất Mũi 11.052,15 ha.

Trong đó, diện tích các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp như sau: 



- Đất trồng cây lâu năm: diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2021 là 2.794,22 ha. Kế 
hoạch năm 2021 diện tích là 0,00 ha giảm 2.794,22 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân  do 
chuyển sang các loại đất sau: đất rừng phòng hộ 233,46 ha; đất rừng sản xuất 2.560,26 ha; đất 
chợ 0,70 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: diện tích đất rừng phòng hộ năm 2021 là 14.658,43 ha. Kế hoạch 
năm 2022, diện tích là 14.807,97 ha, tăng 149,54 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân: Chu 
chuyển giảm 123,92 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất an ninh 1,79 ha; đất giao thông 
6,00 ha, đất công trình năng lượng 35,96 ha, đất bưu chính viễn thông 0,10 ha; đất bãi thải, xử 
lý chất thải 11,70 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang lể, nhà hỏa táng 5,23 ha; đất ở tại nông 
thôn 63,14 ha. Chu chuyển tăng 273,46 ha do nhận từ các loại đất: đất trồng cây lâu năm 
233,46 ha; đất rừng đặc dụng 40,00 ha.

Diện tích đất rừng phòng hộ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị 
hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 593,16 ha; xã Tân Ân 3.737,33 ha, xã Tam Giang Tây 
1.745,00 ha; xã Viên An Đông 3.528,41 ha; xã Viên An 983,92 ha, xã Đất Mũi 4.220,14 ha.

Bảng 17. Danh mục đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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

Chuyển  mục  đích  từ  đất  rừng 
đặc dụng sang đất  rừng phòng 
hộ (phần chống lấn giữa Vườn 
Quốc gia Đất Mũi và BQL RPH 
Đất Mũi)

RP
H 40,00  40,00 RDD Xã Viên 

An

2
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng phòng hộ xã 
Đất Mũi

RP
H 233,46  233,46 CLN  Xã Đất 

Mũi

3 Giao đất rừng phòng hộ cho hộ 
gia đình cá nhân xã Đất Mũi

RP
H 149,27 149,27  RPH xã Đất 

Mũi

4
Giao  đất  rừng  phòng  hộ   cho 
Ban quản lí rừng phòng hộ Đất 
Mũi

RP
H 83,75 83,75  RPH xã Đất 

Mũi

- Đất rừng đặc dụng: diện tích đất rừng đặc dụng năm 2021 là 9.290,82 ha. Kế hoạch 
năm 2022, diện tích là 8.897,86 ha, giảm 392,96 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do chuyển 
sang các loại đất sau: đất rừng phòng hộ 40,00 ha; đất quốc phòng 8,00 ha, đất an ninh 0,09  
ha, đất thương mại dịch vụ 17,71 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 0,15 ha, đất 
giao thông 43,27 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,61 ha, đất công trình bưu chính viễn thông 
0,52 ha; đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 1,00 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 7,32  
ha; đất ở tại nông thôn 258,21 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 7,95 ha; đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối 7,13 ha.

Diện tích đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị  
hành chính như sau: xã Tân Ân 533,10 ha; xã Viên An 2.382,74 ha, xã Đất Mũi 5.982,01 ha.

- Đất rừng sản xuất: diện tích đất rừng sản xuất năm 2021 là 33.801,78 ha. Kế hoạch năm 
2022, diện tích là 35.647,19 ha, tăng 1.845,41 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân: Chu chuyển giảm 
714,85 ha do chuyển sang các loại đất sau: nuôi trồng thủy sản 248,93 ha, đất cụm công nghiệp 
93,23 ha; đất thương mại dịch vụ 6,97 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,51 ha; đất giao  
thông 65,85 ha, đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,95 ha; đất công trình năng lượng 17,66 ha; đất 
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có di tích lịch sử - văn hóa 3,50 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,00 ha; đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lể, nhà hỏa táng 18,31 ha; đất chợ 0,55 ha; đất ở tại nông thôn 202,91 ha; đất ở tại đô thị 47,14 ha; 
đất xây dựng trụ sở cơ quan 6,40 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,94 ha. Chu chuyển 
tăng 2.560,26 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm.

Diện tích đất rừng sản xuất phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 
3.185,92 ha; xã Tân Ân 410,43 ha, xã Tam Giang Tây 7.231,85 ha; xã Viên An Đông 8.391,77 
ha; xã Viên An 6.935,12 ha, xã Tân Ân Tây 9.492,12 ha.

Bảng 18. Danh mục đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã

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
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất Thị 
trấn Rạch Gốc

RS
X 434,67  434,67 CLN Thị trấn 

Rạch Gốc 

2
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Tân Ân

RS
X 111,06  111,06 CLN Xã Tân An

3
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Tam Giang Tây

RS
X 440,70  440,70 CLN Xã Tam 

Giang Tây 

4
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Viên An

RS
X 419,61  419,61 CLN  Xã Viên 

An

5
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Viên An Đông

RS
X 685,10  685,10 CLN  Xã Viên 

An Đông

6
Chuyển  từ  đất  trồng  cây  lâu 
năm sang đất rừng sản xuất xã 
Tân Ân Tây

RS
X 469,12  469,12 CLN  Xã Tam 

Giang Tây

7
Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia đình cá nhân xã Tam Giang 
Tây

RS
X 1.017,39 1.017,39  RSX xã Tam 

Giang Tây

8
Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia  đình  cá  nhân  xã  Viên  An 
Đông

RS
X 43,51 43,51  RSX xã Viên An 

Đông

9 Giao đất rừng sản xuất cho hộ 
gia đình cá nhân xã Viên An

RS
X 35,50 35,50  RSX xã Viên An

- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 67,37 ha. Kế 
hoạch năm 2022, diện tích là 1.166,30 ha, tăng 1.098,93 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do 
nhận từ đất rừng sản xuất 248,93 ha (theo nhu cầu chuyển đổi của địa phương để nuôi trồng 
thủy sản), nhận từ đất chưa sử dụng 850,00 ha, dự kiến thực hiện các hạng mục nuôi trồng 
thủy sản ven biển trên địa huyện.

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn 
vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 2,65 ha; xã Tân Ân 91,31 ha, xã Tam Giang Tây 
116,77 ha;, xã Tân Ân Tây 105,57 ha; xã Đất Mũi 850,00 ha.

Bảng 19. Danh mục đất nuôi trồng thủy sản thực hiện trong năm 2022



ST
T Hạng mục Mã 

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 Nuôi  thủy sản kết  hợp với  sản 
xuất điện mặt trời NTS 2,65  2,65 RSX Thị  trấn 

Rạch Gốc

2
Nhu  cầu  chuyển  mục  đích  đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản

NTS 91,31  91,31 RSX Xã Tân Ân

3

Nhu  cầu  chuyển  mục  đích  đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản (tính từ lộ cấp IV 
bỏ phần chuyển mục đích đất ở 
đến mé sông)

NTS 38,20  38,20 RSX Xã Tân Ân 
Tây

4

Nhu  cầu  chuyển  mục  đích  đất 
rừng  sản  xuất  sang  đất  nuôi 
trồng thủy sản (tính từ lộ cấp IV 
bỏ phần chuyển mục đích đất ở 
đến mé sông)

NTS 116,77  116,77 RSX Xã  Tam 
Giang Tây

5 Quy  hoạch  nuôi  Nghêu  thực 
nghiệm kết hợp du lịch sinh thái NTS 350,00  350,00 CSD Xã Đất Mũi

6 Quy hoạch nuôi  Sò  huyết  thực 
nghiệm NTS 500,00  500,00 CSD Xã Đất Mũi

7 Nuôi hàu lồng ven biển NTS     Huyện 
Ngọc Hiển

8 Dự án phát  triển Thủy sản bền 
vững tỉnh Cà Mau (WB) NTS 1,25 1,25  NTS xã Tân Ân

** Nuôi thủy sản ven Biển

9 Thị trấn Rạch Gốc 199,92  199,92  Thị  trấn 
Rạch Gốc

10 Tam Giang Tây NTS 184,85  184,85  Xã  Tam 
Giang Tây

11 Tân Ân NTS 940,04  940,04  Xã Tân Ân

12 Viên An NTS 1.566,75  1.566,75  Xã Viên An

13 Viên An Đông NTS 537,78  537,78  Xã Viên An 
Đông

14
xã Đất Mũi  (cho thuê mặt nước 
ven biển, không chu chuyển đất 
đai)

NTS 2.389,80  2.389,80  Xã Đất Mũi

15
Cụm Đảo Hòn Khoai xã Tân An 
(cho  thuê  mặt  nước  ven  biển, 
không chu chuyển đất đai)

NTS 500,00  500,00  Xã Tân Ân

** Nuôi thủy sản ven Sông

16 xã Tam Giang Tây 109,00  109,00   

17 xã Viên An 47,00  47,00   
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ST
T Hạng mục Mã 

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

18 xã Viên An Đông 78,00  78,00   

19 xã Tân Ân Tây 74,00  74,00   

20 Thị trấn Rạch Gốc 6,00  6,00   

21 xã Đất Mũi 9,00  9,00   

- Đất nông nghiệp khác: diện tích đất nông nghiệp khác năm 2021 là 288,64 ha. Kế 
hoạch năm 2022, diện tích là 285,34 ha, giảm 3,30 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do 
chuyển sang đất thương mại dịch vụ.  

Diện tích đất nông nghiệp khác phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch 
Gốc 0,51 ha; xã Tân Ân 7,94 ha, xã Tam Giang Tây 165,62 ha; xã Tân Ân Tây 111,27 ha.

3.3.2. Nhóm đất phi nông nghiệp
Đến năm 2022, nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp để thực hiện các hạng mục công 

trình dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau: 

Hiện trạng năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp là 5.979,53 ha. Kế hoạch năm 2022, 
diện tích là 6.927,98 ha, tăng 948,46 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất nông 
nghiệp 946,60 ha và đất chưa sử dụng 1,86 ha.

Diện tích đất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị 
hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 648,68 ha; xã Tân Ân 475,76 ha; xã Tam Giang Tây 
951,21 ha; xã Viên An Đông 1.030,85 ha; xã Viên An 1.322,49 ha, xã Tân Ân Tây 938,29 ha; 
xã Đất Mũi 1.560,70 ha.

Chi tiết các chỉ tiêu đất như sau:

a. Đất quốc phòng
Hiện trang năm 2021, diện tích đất quốc phòng là 31,42 ha. Kế hoạch năm 2022, diện 

tích là 39,42 ha, tăng 8,00 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất rừng đặc dụng 
8,00 ha.

Diện tích đất quốc phòng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành 
chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 6,92 ha; xã Tân Ân 25,27 ha; xã Tam Giang Tây 3,07 ha; xã 
Viên An 0,35 ha, xã Tân Ân Tây 2,16 ha; xã Đất Mũi 1,63 ha.

Bảng 20. Danh mục đất quốc phòng thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Xây  dựng công trình quốc phòng 
trên đảo Hòn Khoai (khu 1)

CQ
P 1,50  1,50 RDD Xã Tân 

Ân

2 Xây  dựng công trình quốc phòng 
trên đảo Hòn Khoai (khu 2)

CQ
P 3,50  3,50 RDD Xã Tân 

Ân

3 Xây  dựng công trình quốc phòng 
trên đảo Hòn Khoai (khu 3)

CQ
P 3,00  3,00 RDD Xã Tân 

Ân



b. Đất an ninh
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất an ninh là 7,04 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 

9,72 ha, tăng 2,68 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ các loại đất sau: đất rừng 
phòng hộ 1,79 ha; đất rừng đặc dụng 0,09 ha,  đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,80 ha.

Diện tích đất an ninh trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành chính 
như sau: Thị trấn Rạch Gốc 4,07 ha; xã Tân Ân 0,20 ha, xã Tam Giang Tây 0,15 ha; xã Viên 
An Đông 0,10 ha; xã Viên An 0,15 ha; xã Đất Mũi 5,05 ha.

Bảng 21. Danh mục đất an ninh thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Đồn Công an Đất Mũi CAN 1,79  1,79 RPH xã Đất Mũi

2 Công an xã Tân Ân CAN 0,20  0,20 TSC Xã Tân Ân

3  Công an xã Tam Giang 
Tây CAN 0,15  0,15 TSC Xã Tam 

Giang Tây

4 Công  an  thị  trấn  Rạch 
Gốc CAN 0,20  0,20 TSC Thị trấn 

Rạch Gốc

5 Công  an  xã  Viên  An 
Đông CAN 0,10  0,10 TSC Xã Viên An 

Đông
6 Công an xã Viên An CAN 0,15  0,15 TSC Xã Viên An

7 Công  an  huyện  Ngọc 
Hiển CAN 3,70 3,70  CAN Thị trấn 

Rạch Gốc

8 Nhà  nghĩ  dưỡng  Đất 
Mũi CAN 1,35 1,35  CAN Xã Đất Mũi

9 Đất an ninh (Khu trung 
tâm xã Đất Mũi) CAN 0,15 0,06 0,09 RDD xã Đất Mũi

c. Đất cụm công nghiệp
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp là 0,00 ha. Kế hoạch năm 2022, 

diện tích là 93,23 ha, tăng 93,23 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân chu chuyển tăng do nhận 
từ đất rừng sản xuất.

Diện tích đất cụm công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chủ yếu tập trung 
tại thị trấn Rạch Gốc. 

Bảng 22. Danh mục đất cụm công nghiệp thực hiện trong năm 2022

STT Hạng mục Mã

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 Cụm TTCN Rạch Gốc SKN 18,23  18,23 RSX Thị trấn 
Rạch Gốc

2 Cụm  công  nghiệp  huyện 
Ngọc Hiển (kênh Kiều) SKN 75,00  75,00 RSX Thị trấn 

Rạch Gốc
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d.  Đất thương mại dịch vụ
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất thương mại dịch vụ là 260,71 ha. Kế hoạch năm 

2022, diện tích là 288,69 ha tăng 27,98 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất rừng 
đặc dụng 17,71 ha; đất rừng sản xuất 6,97 ha, đất nông nghiệp khác 3,30 ha.

Diện tích đất thương mại dịch vụ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn 
vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 9,32 ha; xã Tân Ân 0,03 ha, xã Tam Giang Tây 1,39 
ha; xã Viên An Đông 0,86 ha; xã Viên An 0,26 ha; xã Tân Ân Tây 4,47 ha;  xã Đất Mũi 
272,76 ha.

Bảng 23. Danh mục đất thương mại dịch vụ thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Gia  cố bờ kè khu du lịch 
Lý Thanh Long II TMD 0,24 0,24  TMD xã Đất Mũi

2 Mở rộng cây xăng ấp Ông 
Trang A TMD 0,12 0,03 0,09 RSX xã Viên An

3 Cửa hàng xăng dầu Lê Phô TMD 0,17  0,17 RSX xã Viên An

4 TT thương mại Rạch Gốc TMD 1,58  1,58 RSX TT. Rạch 
Gốc

5 Công ty TNHH thương mại 
xăng dầu Sơn Hà TMD 0,25  0,25 RSX TT. Rạch 

Gốc

6 Điểm  dừng  chân  du  lịch 
trải nghiệm Tư Tỵ TMD 1,94  1,94 RSX TT. Rạch 

Gốc

7
Các công trình, dự án Khu 
công  viên  Văn  hóa  -  Du 
lịch Mũi Cà Mau

TMD 31,12 31,12  TMD xã Đất Mũi

8
Nhu cầu chuyển mục đích 
sang  đất  thương  mại  dịch 
vụ của hộ gia 

TMD 0,20  0,20 RSX xã Tam 
Giang Tây

9

Bờ  kè  mé  sông  chợ  Đất 
Mũi  kết  hợp  thương  mại 
dịch vụ (đoạn từ UBND xã 
đến cầu Lạch Vàm)

TMD 0,50  0,50 RDD xã Đất Mũi

10 Nhu cầu chuyển mục đích 
sang đất thương mại dịch  TMD 3,30  3,30 NKH xã Tân Ân 

Tây

11 Hạng mục mời gọi đầu tư 
đất thương mại dịch vụ TMD 2,74  2,74 RSX TT. Rạch 

Gốc

12

Đất thương mại dịch vụ từ 
khu  trưng  bày  sản  phẩm 
đến  Trung  tâm  văn  hóa 
thuộc khu trung tâm xã Đất 
Mũi

TMD 8,31  8,31 RDD xã Đất Mũi

13 Đất thương mại dịch vụ TMD 1,00  1,00 RDD xã Đất Mũi

14 Khu thương mại dịch vụ xã 
Đất Mũi TMD 7,90  7,90 RDD xã Đất Mũi

đ. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp



Hiện trạng năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 19,17 ha. Kế 
hoạch năm 2022, diện tích là 19,83 ha, tăng 0,66 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận 
từ đất rừng đặc dụng 0,15 ha; đất rừng sản xuất 0,51 ha.

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân 
theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 16,32 ha; xã Viên An Đông 0,26 ha; xã 
Viên An 0,27 ha; xã Tân Ân Tây 2,36 ha; xã Đất Mũi 0,62 ha.

Bảng 24. Danh mục đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

KH

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 Xây  dựng  Trạm  -  nhà  máy 
cung cấp nước sạch SKC 0,06 0,06 RSX Xã Viên 

An Đông

2 Xây dựng nhà máy cung cấp 
nước sạch SKC 0,05 0,05 RSX Xã Viên 

An

3 Công trình cấp nước tập trung 
xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển SKC 0,15 0,15 RDD xã Đất 

Mũi

4

Dự  án  nước  sạch  tập  trung 
bền vững và ứng phó với biến 
đổi khí hậu tỉnh Cà Mau (vay 
vốn ngân hàng thế giới WB)

SKC 0,40 0,40 RSX
xã Viên 

An, Viên 
An Đông

e. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.304,30 ha. Kế hoạch năm 

2022, diện tích là 1.518,88 ha, tăng 214,59 ha so với hiện trạng. 

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong kế hoạch 
sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 230,35 ha; xã 
Tân Ân 125,86 ha; xã Tam Giang Tây 156,52 ha; xã Viên An Đông 176,71 ha; xã Viên An 
250,16 ha; xã Tân Ân Tây 141,36 ha; xã Đất Mũi 437,93 ha.

Chi tiết các chỉ tiêu đất như sau :

- Đất giao thông: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất giao thông là 599,42 ha. Kế hoạch năm 
2022, diện tích là 715,74 ha, tăng 116,32 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ các loại đất 
sau: đất rừng phòng hộ 6,00 ha; đất rừng đặc dụng 43,27 ha; đất rừng sản xuất 65,85 ha; đất chưa sử 
dụng 1,20 ha.

Diện tích đất  đất giao thông  trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị 
hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 111,40 ha; xã Tân Ân 57,86 ha; xã Tam Giang Tây 
93,60 ha; xã Viên An Đông 89,66 ha; xã Viên An 62,83 ha; xã Tân Ân Tây 125,00 ha; xã Đất 
Mũi 175,40 ha.

Bảng 25. Danh mục đất giao thông thực hiện năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Đối ứng Tiểu dự án 8: Đầu tư 
xây  dựng  cơ  sở  hạ  tầng  để 
phòng,  chống  xói  lở  bờ  biển, 
cung cấp nước ngọt và phục vụ 
nuôi tôm - rừng vùng ven biển 

DGT 40,69  40,69 RSX Tam Giang 
Tây; Tân 
Ân Tây; 
Viên An 

Đông
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ST
T Hạng mục Mã 

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
tỉnh  Cà  Mau  thuộc  dự  án 
"Chống chịu khí hậu tổng hợp 
và sinh kế bền vững ĐBSCL-
ICRSL"  (Theo  NQ 
09/2018/NQ-UBND  tỉnh  thì 
diện  tích  36,70  ha.  Bổ  sung 
diện tích của Sở NN&PTNN tại 
CV  số  3755/SNN-XD  ngày 
23/11/2020  thì  diện  tích  là 
40,69 do đó diện tích tăng thêm 
là 3,99 ha)

2
Tuyến  đường  từ  Đồn  Biên 
Phòng Rạch Gốc đấu nối đường 
Hồ Chí Minh

DGT 1,20  1,20 RSX TT. Rạch 
Gốc

3

Xây dựng tuyến đường đấu nối 
từ đường Hồ Chí Minh đến Trụ 
sở  văn  hóa  khóm  1  thị  trấn 
Rạch Gốc

DGT 0,19  0,19 RSX TT. Rạch 
Gốc

4

Công trình xây dựng cơ sở hạ 
tầng  Vườn  Quốc  gia  Mũi  Cà 
Mau  (theo  quyết  định  dự  án 
không thực hiện thu hồi đất, chỉ 
chuyển mục đích sử dụng đất).

DGT 0,57  0,57 RDD xã Đất Mũi

5 Bến xe Rạch Gốc DGT 3,83  3,83 RSX TT. Rạch 
Gốc

6
Xây dựng bờ kè bảo vệ khu vực 
trụ sở làm việc Vườn Quốc gia 
Đất Mũi

DGT 0,48  0,48 RDD xã Đất Mũi

7 Bến  xe  khách  xã  Tam  Giang 
Tây DGT 0,05  0,05 RSX xã Tam 

Giang Tây

8
Dự án nâng cấp mở rộng tuyến 
đường  từ  cổng  Cảng  cá  Rạch 
Gốc đến đường Hồ Chí Minh

DGT 4,50 0,75 3,75 RSX TT. Rạch 
Gốc

9 Mở rộng khu neo đậu tránh trú 
bão (Cảng cá Rạch Gốc) DGT 10,73 2,37 8,36 RSX TT. Rạch 

Gốc

10

Dự án  xây dựng  tuyến  đường 
đấu nối từ cầu qua sông Đường 
Kéo đến đường 13/12 TT Rạch 
Gốc, huyện Ngọc Hiển.

DGT 1,60  1,60 RSX TT. Rạch 
Gốc

11 Đường số 3 nâng cấp mở rộng DGT 0,10  0,10 RSX TT. Rạch 
Gốc

12 Đường số 37 nâng cấp mở rộng DGT 0,18  0,18 RSX TT. Rạch 
Gốc

13 Đường số 11 nâng cấp mở rộng DGT 0,50  0,50 RSX TT. Rạch 
Gốc

14 Đường số 10 xây dựng mới DGT 0,49  0,49 RSX TT. Rạch 
Gốc

15

Dự án neo đậu trú bão cho tàu 
cá và bến cá Hòn Khoai  (trên 
cạn:  5  ha  đất  rừng  đặc  dụng. 
Dưới nước 50 ha)

DGT 5,00  5,00 RDD xã Tân Ân

16 Dự  án  Khu  neo  đậu  trú  bão DGT 1,00  1,00 RPH xã Tân Ân



ST
T Hạng mục Mã 

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
Rạch Gốc  (trên cạn: 1 ha đất 
rừng đặc dụng.  Dưới  nước 22 
ha)

17

Dự án đầu tư xây dựng khu neo 
đậu  tránh  trú  bão  cho  tàu  cá 
Rạch  Tàu  (trên  cạn  5  ha  đất 
rừng đặc dung, dưới nước 15 ha 
sông Rạch Tàu)

DGT 5,00  5,00 RDD xã Đất Mũi

18
Đường  số  17  từ  đường  13/12 
đến trường tiểu học 1 thị  trấn 
Rạch Gốc

DGT 0,20  0,20 RSX TT. Rạch 
Gốc

19
Nâng cấp mở rộng tuyến đường 
từ cầu Dân sinh đến đường vào 
Cảng cá, TT Rạch Gốc

DGT 0,53  0,53 RSX TT. Rạch 
Gốc

20

Xây  dựng  tuyến  đường  số  2 
theo  quy hoạch TT Rạch Gốc 
(đoạn  từ  ngã  tư  Huỳnh  Khải 
đến  hết  ranh  quy  hoạch  TT 
Rạch Gốc)

DGT 0,75  0,75 RSX TT. Rạch 
Gốc

21 Đường vào Bãi rác huyện Ngọc 
Hiển DGT 0,28  0,28 RSX xã Tam 

Giang Tây
22 Bến xếp hàng hóa xã Viên An DGT 0,05  0,05 RSX xã Viên An

23 Đường số 16 (từ đường HCM - 
Trạm Y tế) DGT 0,48  0,48 RSX xã Tân Ân 

Tây

24 Đường đấu nối từ trạm biến áp 
đến đường Hồ Chí Minh DGT 1,00  1,00 RPH xã Đất Mũi

25
Tuyến giao thông nối  từ Cảng 
Hòn Khoai đến đường Cà Mau 
- Đất Mũi

DGT 5,20  5,20 RPH 4,00;
CSD 1,20 xã Đất Mũi

26 Trạm dừng chân Đất Mũi DGT 10,00  10,00 RDD xã Đất Mũi
27 Cụm cảng hành khách Đất Mũi DGT 10,00  10,00 RDD xã Đất Mũi

28

Nâng cấp mở rộng đường số 5 
(từ  cầu Lạch Vàm (đường Hồ 
Chí  Minh)  vào UBND xã Đất 
Mũi

DGT 0,44  0,44 RDD xã Đất Mũi

29
Nâng cấp, mở rộng Lộ bê tông 
(từ  UBND  xã  đến  cầu  Rạch 
Tàu)

DGT 0,72  0,72 RDD xã Đất Mũi

30

Nâng  cấp,  mở  rộng  tuyến 
đường từ đường Hồ Chí Minh 
đến trường Mẫu giáo đến lộ mé 
sông

DGT 0,27  0,27 RDD xã Đất Mũi

31
Nâng cấp mở rộng đường số 6 
(từ cầu Rạch Tàu mé sông đến 
cầu Lạch Vàm -đến Kinh Năm)

DGT 0,66  0,66 RDD xã Đất Mũi

32 Bến xếp dỡ hàng hóa Khu Làng 
nghề Du lịch Mũi DGT 0,10  0,10 RDD xã Đất Mũi

33
Xây dựng  lộ  bê  tông  đấu  nối 
đường  HCM  vào  nghĩa  trang 
Đất Mũi

DGT 0,20  0,20 RDD xã Đất Mũi

34 Đường số 3 DGT 0,30  0,30 RSX TT. Rạch 
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ST
T Hạng mục Mã 

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
Gốc

35 Đường số 3A DGT 0,20  0,20 RSX TT. Rạch 
Gốc

36 Đường số 6 DGT 0,60  0,60 RSX TT. Rạch 
Gốc

37 Đường số 11 DGT 0,55  0,55 RSX TT. Rạch 
Gốc

38 Đường số 12 DGT 0,97  0,97 RSX TT. Rạch 
Gốc

39 Đất giao thông DGT 15,74 6,60 9,14 RDD xã Đất Mũi

40 Bến xe khách xã Đất Mũi (theo 
quy hoạch chi tiết) DGT 0,69 0,69 RDD xã Đất Mũi

- Đất thủy lợi: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất thủy lợi là 414,88 ha. Kế hoạch năm 
2022, diện tích là 414,88 ha không thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích  đất thủy lợi  trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành 
chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 74,44 ha; xã Tân Ân 62,87 ha; xã Tam Giang Tây 42,23 ha; 
xã Viên An Đông 60,79 ha; xã Viên An 159,86 ha; xã Tân Ân Tây 4,29 ha; xã Đất Mũi 10,39 
ha.

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở văn 
hóa là 48,67 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 49,36 ha, tăng 0,69 so với hiện trạng. 
Nguyên nhân: Chu chuyển giảm 0,92 ha do chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan. Chu 
chuyển tăng 1,61 ha do nhận từ đất rừng đặc dụng.

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo 
đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 10,15 ha; xã Tam Giang Tây 1,11 ha; xã Viên 
An 0,40 ha; xã Tân Ân Tây 1,81 ha; xã Đất Mũi 35,88 ha.

Bảng 26. Danh mục đất xây dựng cơ sở văn hóa thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã

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
Đầu  tư  xây dựng  công  trình 
biểu tượng cột cờ Hà nội  tại 
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

DV
H 1,61  1,61 RDD Xã Đất 

Mũi

2
Nhà  thi  đấu  đa  năng  TTVH 
truyền  thông  và  thể  thao 
huyện Ngọc Hiển

DV
H 0,20 0,20  DVH Thị trấn 

Rạch Gốc

3 Trung tâm văn hóa xã DV
H 3,03 3,03  DVH xã Đất Mũi

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là  
7,73 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 7,73 ha không thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn 
vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 5,47 ha; xã Tân Ân 0,38 ha; xã Tam Giang Tây 
0,46 ha; xã Viên An Đông 0,16 ha;  xã Viên An 0,32 ha; xã Tân Ân Tây 0,28 ha; xã Đất Mũi 
0,67 ha.



- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây 
dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 36,56 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 36,56 ha không 
thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 7,58 ha; xã Tân Ân 1,16 ha; xã Tam 
Giang Tây 3,22 ha; xã Viên An Đông 4,94 ha;  xã Viên An 6,22 ha; xã Tân Ân Tây 3,45 ha; xã 
Đất Mũi 10,01 ha.

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây dựng 
cơ sở thể dục thể thao là 1,22 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 2,17 ha, tăng 0,95 ha so với 
hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất rừng sản xuất.

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
theo phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 1,22 ha; xã Tân Ân 0,25 ha; xã 
Viên An Đông 0,20 ha; xã Viên An 0,50 ha.

Bảng 27. Danh mục đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao thực hiện năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

KH

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
Trung tâm VH -TDTT sân  đa 
năng xã Tân Ân  (tăng diện tích 
lên 0,25 ha)

DTT 0,25  0,25 RSX Xã Tân Ân

2 Trung tâm văn hóa TDTT xã DTT 0,50  0,50 RSX Xã Viên An

3 Sân  đa  năng  Viên  An  Đông 
(giai đoạn 2) DTT 0,20  0,20 RSX Xã Viên An 

Đông

- Đất công trình năng lượng: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất công trình năng 
lượng là 170,50 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 224,12 ha, tăng 53,62 ha so với hiện 
trạng. Nguyên nhân do nhận từ các loại đất sau: đất rừng phòng hộ 35,96 ha, đất rừng sản xuất 
17,66 để thực hiện các hạn mục công trình nhà máy điện gió trên địa bàn huyện.

Diện tích đất công trình năng lượng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  phân theo 
đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 5,42 ha; xã Viên An Đông 7,59 ha; xã Viên An  
13,92 ha; xã Tân Ân Tây 1,20 ha; xã Đất Mũi 195,99 ha.

Bảng 28. Danh mục đất công trình năng lượng thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

KH

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 Dự án Nhà máy điện gió Viên 
An DNL 13,60  13,60 RPH: 7,84;

RSX: 5,76; 

Xã Viên An; 
Xã Viên An 
Đông; TT 
Rạch Gốc

2 Xuất tuyến 4 mạch đường dây 
110 kV trạm 220 kV Năm Căn DNL 1,20  1,20 RSX xã Tân Ân 

Tây
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ST
T Hạng mục Mã 

KH

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

3

Dự  án  Bãi  tập  kết  thiết  bị 
phục  vụ  dự  án  xây  dựng 
Nhàmáy  điện  gió  Khu  du 
lịchKhai Long - Cà Mau giai 
đoạn 1

DNL 19,94  19,94 RPH Xã Đất Mũi

4
Dự án đầu tư xây dựng Nhà 
máy  điện  gió  khu  DL  Khai 
Long - Cà Mau giai đoạn 1

DNL 4,50  4,50 RPH Xã Đất Mũi

5 Nhà máy điện gió Khai Long 
- GĐ 2,3 DNL 11,38  11,38 RSX: 9,38 

RPH: 2,00
Xã Đất Mũi; 
xã Viên An

6 Nhà máy điện gió An Đông 1 DNL 3,00  3,00 RPH: 1,68; 
RSX: 1,32

xã Viên An 
Đông

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất công trình 
bưu chính viễn thông là 0,57 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 1,18 ha; tăng 0,62 ha so với  
hiện trạng. Nguyên nhận chu chuyển tăng do nhận từ đất rừng phòng hộ 0,10 ha; đất rừng đặc  
dụng 0,52 ha.

Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 0,21 ha; xã Tam Giang Tây 0,03 ha; 
xã Viên An Đông 0,06 ha; xã Viên An 0,16 ha; xã Tân Ân Tây 0,06 ha; xã Đất Mũi 0,67 ha.

Bảng 29. Danh mục đất công trình bưu chính viễn thông thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Xây dựng Trạm BTS - tuyến 
cáp quang truyền dẫn 1 và 3 DBV 0,10  0,10 RPH Xã Đất 

Mũi

2 Trạm thu phát sóng NHI004 DBV 0,011  0,011 RDD Xã Đất 
Mũi

3 Trạm thu phát sóng NHI005 DBV 0,0016  0,0016 RDD Xã Đất 
Mũi

4 Trạm thu phát sóng NHI025 DBV 0,0016  0,0016 RDD Xã Đất 
Mũi

5 Trạm thu phát sóng NHI026 DBV 0,0016  0,0016 RDD Xã Đất 
Mũi

6 Trạm thu phát sóng NHI034 DBV 0,0016  0,0016 RDD Xã Đất 
Mũi

7 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0103 DBV 0,09  0,09 RDD Xã Đất 

Mũi

8 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU3939 DBV 0,09  0,09 RDD Xã Đất 

Mũi

9 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0482 DBV 0,10  0,10 RDD Xã Đất 

Mũi

10 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU0483 DBV 0,09  0,09 RDD Xã Đất 

Mũi
11 Trạm  thu  phát  sóng DBV 0,10  0,10 RDD Xã Đất 



ST
T Hạng mục Mã 

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
CMU0696 Mũi

12 Trạm thu phát sóng CMNH12 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 
Mũi

13 Trạm thu phát sóng CMNH11 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 
Mũi

14 Trạm thu phát sóng CMNH03 DBV 0,011  0,011 RDD Xã Đất 
Mũi

15 Trạm thu phát sóng CM6462 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 
Mũi

16 Trạm thu phát sóng 312024 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 
Mũi

17 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2019-045 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 

Mũi

18 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-1 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 

Mũi

19 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-2 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 

Mũi

20 Trạm  thu  phát  sóng 
CMU2020-BS-3 DBV 0,0022  0,0022 RDD Xã Đất 

Mũi

21 Đất công trình bưu chính viễn 
thông DBV 0,20 0,20  DBV xã Đất 

Mũi

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Hiện trạng năm 2021 diện tích là 1,42 ha. Kế hoạch 
năm 2022, diện tích là 4,92 ha tăng 3,50 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất 
rừng sản xuất.

Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân 
theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 1,00 ha; xã Tân Ân 1,42 ha; xã Viên An 
2,50 ha.

Bảng 30. Danh mục đất có di tích lịch sử - văn hóa thực hiện trong năm 2022

STT Hạng mục Mã

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
Công trình nâng cấp các hạng 
mục  khu  di  tích  Đền  thờ Bác 
Hồ xã Viên An

DDT 6,00 3,50 2,50 RSX xã Viên An

2

Công viên cây xanh khu di tích 
bến Vàm Lũng (trong đó có bờ 
kè khuôn viên khu di tích bến 
Vàm Lũng ).

DDT 1,00  1,00 RSX TT. Rạch 
Gốc

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng năm 2021 diện tích là 5,08 ha. Kế hoạch 
năm 2022, diện tích là 17,78 ha, tăng 12,70 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân: do nhận từ đất 
rừng phòng hộ 11,70 ha; đất rừng sản xuất 1,00 ha.

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  phân theo 
đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 1,71 ha; xã Tân Ân 1,88 ha; xã Tam Giang Tây 
11,70 ha; xã Tân Ân Tây 0,41 ha, xã Đất Mũi 2,08 ha.

Bảng 31. Danh mục đất bãi thải, xử lý chất thải thực hiện năm 2022
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STT Hạng mục Mã

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

Bãi  rác  tập  trung  TT  Rạch  Gốc 
(Điều  chỉnh  thành Nhà  máy xử  lý 
rác TT Rạch Gốc, diện tích còn 1,00 
ha)

DRA 1,00  1,00 RSX Thị trấn 
Rạch Gốc

2
Bãi rác trung tâm huyện Ngọc Hiển 
(vị trí theo kế hoạch 2021 là nghĩa 
trang xã Tam Giang Tây).

DRA 11,70  11,70 RPH
Xã Tam 
Giang 
Tây

- Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2021 diện tích là 1,44 ha. Kế hoạch năm 2022, 
diện tích là 1,44 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích đất cơ sở tôn giáo trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  phân theo đơn vị 
hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 1,24 ha; xã Viên An 0,20 ha.

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lể, nhà hỏa táng: Hiện trạng năm 2021 diện tích là 
15,62 ha. Kế hoạch năm 2022, diện tích là 39,16 ha, tăng 23,54 ha so với hiện trạng. Nguyên 
nhân do nhận từ đất rừng phòng hộ 5,23 ha; đất rừng sản xuất 18,31 ha.

Diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lể, nhà hỏa táng trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 10,08 ha; xã Tân Ân 0,05 ha; 
xã Tam Giang Tây 3,50 ha; xã Viên An Đông 12,76 ha; xã Viên An 2,81 ha; xã Tân Ân Tây 
4,86 ha; xã Đất Mũi 5,10 ha.

Bảng 32. Danh mục đất làm nghĩa trang, nhà tang lể, nhà hỏa táng thực hiện trong năm 
2022

STT Hạng mục Mã 

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

Khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung 
huyện Ngọc Hiển (Điều chỉnh tăng 
diện tích lên 10,00 ha; diện tích KH 
năm 2021 là 3,00 ha)

NTD 10,00  10,00 RSX Thị trấn 
Rạch Gốc

2 Nghĩa trang xã Tam Giang Tây NTD 3,50 1,27 2,23 RPH Xã Tam 
Giang Tây

3 Nghĩa trang xã Viên An NTD 1,40  1,40 RSX Xã Viên 
An

4 Nghĩa trang xã Viên An Đông NTD 5,43  5,43 RSX Xã Viên 
An Đông

5 Nghĩa trang xã Tân Ân Tây NTD 1,48  1,48 RSX Xã Tân Ân 
Tây

6 Nghĩa trang xã Đất Mũi NTD 3,00 3,00 RPH Xã Đất 
Mũi

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Hiện trạng năm 2021 diện tích là 0,04 ha. Kế 
hoạch năm 2022, diện tích là 1,04  ha, tăng 1,00 ha so với hiện trạng do nhận từ đất rừng đặc 
dụng 1,00 ha để thực hiện công trình Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Cà Mau.

Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân 
theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 0,04 ha; xã Đất Mũi 1,00 ha.



- Đất chợ: Hiện trạng năm 2021 diện tích đất chợ là 1,16 ha. Kế hoạch năm 2022, diện 
tích là 2,81 ha, tăng 1,65 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất trồng cây lâu năm 
0,50 ha; đất rừng sản xuất 0,55 ha; đất chưa sử dụng 0,60 ha.

Diện tích đất chợ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành chính 
như sau: Thị trấn Rạch Gốc 0,39 ha; xã Tam Giang Tây 0,68 ha; xã Viên An Đông 0,55 ha; xã 
Viên An 0,45 ha; xã Đất Mũi 0,74 ha.

Bảng 33. Danh mục đất chợ thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Chợ  xã  Tam  Giang  Tây, 
huyện Ngọc Hiển DCH 0,87 0,37 0,50 CLN Xã Tam 

Giang Tây
2 Chợ Đất Mũi DCH 0,60 0,60 CSD xã Đất Mũi

3 Chợ  xã  Viên  An  Đông, 
huyện Ngọc Hiển DCH 0,55  0,55 RSX xã Viên An 

Đông

f. Đất sinh hoạt cộng đồng 
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 7,86 ha. Kế hoạch năm 2022, 

diện tích là 7,86 ha, không thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  phân theo đơn 
vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 0,48 ha; xã Tân Ân 0,22 ha, xã Tam Giang Tây 1,84 
ha; xã Viên An Đông 1,13 ha; xã Viên An 0,15 ha; xã Tân Ân Tây 2,55 ha; xã Đất Mũi 1,50 
ha.

g. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Hiện trạng năm 2021, diện tích là 0,17 ha; kế hoạch năm 2022 là 7,49 ha, tăng 7,32 ha 

so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất rừng đặc dụng

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo phân theo đơn vị hành chính như sau: 
xã Tân Ân Tây 0,17 ha; xã Đất Mũi 7,32 ha.

Bảng 34: Danh mục đất khu vui chơi giải trí công cộng thực hiện năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Đất  khu  vui  chơi,  giải  trí  công 
cộng (Khu trung tâm xã Đất Mũi) DKV 7,32  7,32 RDD xã Đất 

Mũi

h. Đất ở 
-  Đất ở tại  nông thôn: Hiện trạng năm 2021,  diện  tích  đất  ở  tại  nông thôn là 

355,86 ha.  Kế hoạch  năm 2022,  diện  tích  là  880,12 ha,  tăng 524,26 ha  so  với  hiện 
trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất rừng phòng hộ 63,14 ha, đất rừng đặc dụng 258,21 ha; 
đất rừng sản xuất 202,91 ha.

Diện tích đất ở tại nông thôn theo phân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  đơn vị 
hành chính như sau: xã Tân Ân 92,95 ha, xã Tam Giang Tây 98,54 ha; xã Viên An Đông 
108,08 ha; xã Viên An 100,10 ha; xã Tân Ân Tây 108,58 ha; xã Đất Mũi 371,86 ha.
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Bảng 35. Danh mục đất ở tại nông thôn thực hiện trong năm 2022

STT Hạng mục Mã
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

Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở cặp tuyến đường từ 
cầu Rạch Gốc đến cầu Dinh Hạn 
(theo đường lộ mé sông, hai bên 
tuyến)

ONT 2,00 - 2,00 RSX Xã Tân Ân

2

Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở từ cầu Dinh Hạn đến 
rạch  Ô  Rô  (theo  đường  lộ  mé 
sông, hai bên tuyến)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân

3

Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở từ cầu Rạch Gốc đến 
giáp trụ sở BQL rừng Hóc Năng 
(tại rạch Xẻo Mắm theo đường 
lộ mé sông, hai bên tuyến)

ONT 3,00 - 3,00 RSX Xã Tân Ân

4

Quy hoạch chuyển mục đích đất 
ở tuyến từ ngã 3 đường vào cầu 
Rạch Gốc đến rạch Ô Rô (tuyến 
đường ô tô về trung tâm xã - hai 
bên đường,  phần mé  sông tính 
từ đường ô tô xuống sông Rạch 
Gốc  đến  giáp  ranh  quy  hoạch 
đất ở từ lộ mé sông; phần trên lộ 
tính từ đường ô tô đến hết ranh 
181).  Riêng  đoạn  từ  cầu  Dinh 
Hạn hướng về cầu Nhà Diệu thì 
đến đất ông Lý Văn Bon; đoạn 
từ cầu Dinh Hạn hướng về cầu 
Rạch  Gốc  thì  đến  ranh  vuông 
ông Lộc.

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân

5

Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở từ trụ sở BQL rừng 
Hóc Năng đến sông Hóc Năng 
(phía  bên  phải  tuyến,  theo 
đường lộ mé sông)

ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Tân Ân

6

Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở cặp lộ liên xã đoạn từ 
ngã 3 đường vào cầu Rạch Gốc 
đến  sông  Hóc  Năng  (bên  trái 
tuyến)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân

7
Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở tuyến đường dẫn lên 
Cầu Rạch Gốc (hai bên)

ONT 2,00 - 2,00 RSX Xã Tân Ân

8 Quy hoạch đất ở trong khu trung 
tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Tân Ân

9 Quy hoạch chuyển mục đích sử 
dụng đất ở KDC Ô Rô ONT 1,95 - 1,95 RPH Xã Tân Ân

10
Chuyển mục đích từ BQL Kiến 
Vàng tới  sông Hóc Năng (Quỹ 
đất dự kiến TDC cho khu 59 hộ)

ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Tân Ân



STT Hạng mục Mã
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

11

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ rạch 
Cây Me đến rạch Bà Khuê (từ lộ 
xuống tới mé sông)

ONT 3,00 - 3,00 RSX Xã Viên An

12

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ  rạch 
Bà Khuê đến rạch Ông Đồi Lớn 
(từ lộ xuống tới mé sông)

ONT 3,00 - 3,00 RSX Xã Viên An

13

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ  rạch 
Ông Thuộc đến rạch Cây Me (từ 
lộ xuống tới mé sông)

ONT 2,00 - 2,00 RSX Xã Viên An

14
Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
vuông Ông Quyết đến cầu Đội II

ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Viên An

15
Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ Cầu 
Đội II đến giáp xã Đất Mũi

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Viên An

16 Quy hoạch đất ở từ cầu vàm ông 
Trang đến tiểu học 2. ONT 3,00 - 3,00 RSX Xã Viên An

17 Quy hoạch đất ở trong khu trung 
tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Viên An

18
Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất  ở  nông thôn theo các 
tuyến còn lại

ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Viên An

19

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  từ 
đường  HCM  (đầu  đường  vào 
UBND xã) đến cầu kênh Nước 
Lộn  (từ lộ xuống mé sông) kể 
cả khu trung tâm xã

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân 
Tây

20

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  đoạn 
dọc Sông Cửa Lớn (từ vàm Ông 
Như đến vàm Bà Bường) (từ lộ 
xuống mé sông, trừ phần đất quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản) kể cả 
vị trí quy hoạch tuyến dân cư ấp 
Ông Như và ấp Tân Trung

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân 
Tây

21

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư ấp Đồng 
Khởi,  Ông Định  (từ  lộ  xuống 
mé sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân 
Tây

22

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  ấp 
Đường  Dây   (từ  lộ  xuống  mé 
sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tân Ân 
Tây

23 Quy hoạch đất ở trong khu trung 
tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Tân Ân 

Tây
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STT Hạng mục Mã
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

24

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang  đất  ở  tuyến  dân  cư  ấp 
Đường  Kéo   (từ  lộ  xuống  mé 
sông)

ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Tân Ân 
Tây

25

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ Cầu 
Võ Hào Thuật đến trạm y tế (từ 
mé lộ xuống sông)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tam 
Giang Tây

26

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ Đồn 
biên phòng đên kênh Bão Vĩ (từ 
lộ xuống mé sông); từ kênh Bão 
Vĩ đến Vàm Bà Bường đến (từ 
mé lộ xuống sông, trừ phần đất 
quy hoạch nuôi trồng thủy sản)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Tam 
Giang Tây

27 Quy hoạch đất ở trong khu trung 
tâm xã ONT 15,00 - 15,00 RSX Xã Tam 

Giang Tây

28

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư từ sông 
Hóc Năng đến hết ranh đất theo 
QĐ  192/QĐ-UBND  ngày 
30/11/2007 của UBND tỉnh

ONT 3,40 - 3,40 RSX Xã Tam 
Giang Tây

29

Quy  hoạch  chuyển  mục  đích 
sang đất ở tuyến dân cư đoạn từ 
tuyến lộ cấp VI theo hướng bên 
trái  sông  Biện  Nhạn  đến  Rạch 
Ông  Miễu  (Từ  lộ  xuống  mé 
sông) 

ONT 1,20 - 1,20 RSX Xã Viên An 
Đông

30

Tuyến dân cư từ cầu Năm Căn 
đến  UBND  xã  Viên  An  Đông 
(bên phải  tuyến,  tính từ lộ cấp 
VI đến Sông Cửa Lớn)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Viên An 
Đông

31 Quy hoạch đất ở trong khu trung 
tâm xã ONT 5,00 - 5,00 RSX Xã Viên An 

Đông

32

Tuyến dân cư từ UBND xã Viên 
An Đông đến xã Viên An (bên 
phải tuyến, tính từ lộ cấp VI đến 
Sông Cử Lớn)

ONT 10,00 - 10,00 RSX Xã Viên An 
Đông

33

Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  khu 
vực ven Rạch Tàu (khu a)  (Từ 
rạch  Hang  Mai  đến  cửa  Vàm 
Xoáy  (bờ  nam),  Từ  rạch  Cạp 
Chòi  đến  Rạch  Vàm Lạch  (bờ 
bắc))

ONT 99,50 - 99,50 RDD Xã Đất Mũi

34
Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  Hai 
Thiện (Khu b) toàn bộ 2 bên bờ 
kênh

ONT 24,00 - 24,00 RDD Xã Đất Mũi

35 Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  khu 
rạch Bầu Lớn (khu c)  Toàn bộ 
hai bên bờ kênh (Đầu tư cơ sở 

ONT 29,60 - 29,60 RDD Xã Đất Mũi



STT Hạng mục Mã
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

hạ  tầng  phục  vụ  du  lịch  Làng 
văn hóa du lịch Đất Mũi)

36
Quy  hoạch  tuyến  dân  cư  khu 
Rạch Mũi (khu d) (Toàn bộ hai 
bên bờ kênh)

ONT 27,00 - 27,00 RDD Xã Đất Mũi

37

Quy hoạch  tuyến  dân  cư  đoạn 
tuyến từ Cầu Lạch Vàm đến cầu 
Xóm Mũi (cầu số 1 đến cầu số 
2) (Bên trái tuyến)

ONT 10,00 - 10,00 RDD Xã Đất Mũi

38

Quy hoạch  tuyến  dân  cư  đoạn 
tuyến  từ  cửa  Vàm  Xoáy  (bờ 
Tây)  đến  cầu  Kênh  Đào  Tây 
(Bên bờ tây kênh Vàm Xoáy )

ONT 17,00 - 17,00 RDD Xã Đất Mũi

39
Quy hoạch tuyến dân cư từ cầu 
số 1 (Lạch Vàm bờ Tây) đến đầu 
Kênh Hai Thiện

ONT 21,00 - 21,00 RDD Xã Đất Mũi

40

Quy hoạch tuyến dân cư từ trạm 
Cái Mòi đến giáp ranh đất  của 
ban quản lý rừng phòng hộ Đất 
Mũi

ONT 2,50 - 2,50 RDD Xã Đất Mũi

41

Quy hoạch tuyến dân cư tuyến 
lộ ĐH 74 từ giáp ranh xã Viên 
An đến ngã 3 sông Tắc Gốc - Ba 
Đình - Ô Rô) phía dưới mé sông

ONT 29,60 - 29,60
0 RPH Xã Đất Mũi

42

Quy hoạch tuyến dân cư hai bên 
bờ kênh Ô Rô (bờ Đông kênh Ô 
Rô ấp Khai Long; bờ Tây kênh 
Ô Rô từ ĐH 74 xuống mé sông, 
ấp Khai Long)

ONT 29,50 - 29,50
0 RPH Xã Đất Mũi

43
Khu  dân  cư  Làng  nghề  thuộc 
Khu II, khu công viên văn hóa - 
Du lịch Mũi Cà Mau

ONT 2,090 - 2,090 RPH Xã Đất Mũi

44 Khu đất ở đấu giá (lô số 7, xã 
Viên An Đông) ONT 0,31 - 0,31 RSX Xã Viên An 

Đông
45 Đất ở tại nông thôn ONT 29,00 1,39 27,61 RDD xã Đất Mũi

- Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị là 54,66 ha. Kế hoạch 
năm 2022, diện tích là 101,80 ha tăng 47,14 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất 
rừng sản xuất.

Diện tích đất ở tại đô thị chủ yếu tập trung ở thị trấn Rạch Gốc.

Bảng 36. Danh mục đất ở tại đô thị thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã 

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 Hạng mục đất ở (Khu tái định cư) ODT 2,50 0,43 2,07 RSX TT. Rạch Gốc
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ST
T Hạng mục Mã 

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

2 Khu tái định cư khóm 6 ODT 8,50  8,50 RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

3
Quy hoạch đất ở cặp đường Hồ Chí Minh - 
đoạn từ cầu Cống Dân Kiều đến ranh quy 
hoạch thị trấn (17,06 ha) (Hai bên lộ)

ODT 0,87 - 0,87  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

4
Quy hoạch đất ở cặp đường Hồ Chí Minh - 
đoạn  từ  cầu  Rạch  Cụt  đến  cầu  Tà  Hậu 
(17,21 ha) (từ lộ xuống tới mé sông)

ODT 0,65 - 0,65   RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

5

Quy hoạch đất  ở cặp đường trung tâm thị 
trấn  Rạch  Gốc  đi  trung  tâm huyện  Ngọc 
Hiển - đoạn từ cầu kênh Một đến cầu kênh 
Huế (20,62 ha) (từ lộ xuống tới mé sông)

ODT 0,80 - 0,80 RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

6

Quy hoạch đất ở tuyến từ ngã tư Trung tâm 
Giáo dục Nghề nghiệp đến cầu Kinh Huế 
(bên trái tuyến - từ đầu tuyến đến giáp ranh 
đất của Tòa án nhân dân huyện)

ODT 2,85 - 2,85  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

7
Quy hoạch đất ở tuyến từ Trung tâm Y tế 
đến  Kênh  Một  (Hai  bên  tuyến  đường  13 
tháng 12)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

8

Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu Kênh Một đến 
cầu Kênh Ba (bên trái tuyến đường từ hết 
ranh quy hoạch cảng cá mở rộng đến đầu 
dân sinh)

ODT 2,00 - 2,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

9

Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu Kênh Ba đến 
đường Hồ Chí Minh (hai bên tuyến đường 
nối  dài  13  tháng  12  đến  đường  Hồ  Chí 
Minh)

ODT 0,90 - 0,90  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

10
Quy hoạch đất ở tuyến từ cầu Kênh Ngang 
đến  Rạch  Cụt  (Khóm  3,  đường  Hồ  Chí 
Minh bên phải tuyến đường)

ODT 2,00 - 2,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

11
Quy hoạch đất ở tuyến lộ bê tông cầu Kênh 
Ngang đến cầu Tạ Hậu (Khóm 3 - hai bên 
tuyến)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

12

Quy hoạch đất ở tuyến đường Hồ Chí Minh 
(từ đường số 10 đến hết ranh quy hoạch chi 
tiết (Khóm 1 - Hai bên tuyến đường từ phần 
đất của ông Từ Chí Toàn đến hết phần đất 
của ông Nguyễn Hoàn Khởi)

ODT 1,00 - 1,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

13
Quy hoạch đất ở tuyến lộ bê tông ven sông 
hướng từ cầu Kênh Ba đến đến cầu Kênh 
Ngang (Khóm 3 - bên phải tuyến)

ODT 1,50 - 1,50  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

14
Quy  hoạch  đất  ở  tuyến  từ  cầu  qua  sông 
Rạch Gốc đến kênh Huế (tuyến Lộ Giữa - 
hai bên tuyến đường)

ODT 3,00 - 3,00  RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

15
Quy  hoạch  chuyển  mục  đích  sang  đất  ở 
tuyến dân cư từ Đầu Đước đến Kênh Hòm 
(Hai bên lộ )

ODT 5,00 - 5,00 RSX Thị trấn Rạch 
Gốc

16 Quy hoạch chuyển mục đích sang đất ở tuyến 
dân cư hai bên đường Bông Văn Dĩa (đoạn từ 
cầu Kênh Hòm đến đường Hồ Chí Minh, sử 

ODT 10,00  10,00 RSX Thị trấn Rạch 
Gốc



ST
T Hạng mục Mã 

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

dụng chỉ tiêu phân bổ cấp tỉnh) – bên phải 
tuyến.

i. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 22,68 ha. Kế hoạch năm 

2022, diện tích là 37,15 ha, tăng 14,47 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân: Chu chuyển tăng 
15,27 ha do nhận từ đất rừng đặc dụng 7,95 ha; đất rừng sản xuất 6,40 ha, đất xây dựng cơ sở 
văn hóa 0,92 ha. Chu chuyển giảm 0,80 ha do chuyển sang đất an ninh.

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan  trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo 
đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 20,26 ha; xã Tân Ân 4,09 ha, xã Tam Giang 
Tây 0,80 ha; xã Viên An Đông 0,66 ha; xã Viên An 1,36 ha; xã Tân Ân Tây 1,32 ha; xã Đất  
Mũi 8,65 ha.

Bảng 37. Danh mục đất xây dựng trụ sở cơ quan thực hiện trong năm 2022

STT Hạng mục Mã

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 hành chính mới thị trấn 
Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển TSC 6,40 6,40 RSX Thị trấn 

Rạch Gốc

2 Khu hành chính và Công an xã 
Tân Ân Tây TSC 0,92  0,92 DVH Xã Tân Ân 

Tây
3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,65 0,70 7,95 RDD xã Đất Mũi

l. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 4,10 ha. Kế 

hoạch năm 2022, diện tích là 5,10 ha tăng 1,00 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do nhận từ đất 
rừng sản xuất 0,94 ha, đất chưa sử dụng 0,06 ha.

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 0,63 ha; xã Tân Ân 1,24 ha, xã  
Tam Giang Tây 0,41 ha; xã Tân Ân Tây 0,94 ha; xã Đất Mũi 1,88 ha.

Bảng 38. Danh mục đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thực hiện trong năm 2022

ST
T Hạng mục Mã

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 Trạm kiểm soát khu vực bãi bồi 
Vườn Quốc Gia mũi Cà Mau

DT
S 0,06  0,06 CSD Xã Đất 

Mũi

2
Trụ sở làm việc Tiểu khu 154 
(Trụ sở làm việc BQLBV&PTR 
13/12 cũ)

DT
S 0,94  0,94 RSX Xã Tân 

Ân Tây

m. Đất tín ngưỡng
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Hiện trạng năm 2021, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 0,02 ha. Kế hoạch năm 2022, 
diện tích là 0,02 ha không thay đổi so với hiện trạng.

Diện tích đất tín ngưỡng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phân theo đơn vị hành 
chính như sau: xã Viên An 0,01 ha; xã Đất Mũi 0,01 ha

n. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 3.911,55 ha. Kế 

hoạch năm 2022, diện tích là 3.918,68 ha, tăng 7,13 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân 
chu chuyển tăng do nhận từ đất rừng đặc dụng. Để thực hiện xây dựng hệ thống sông  
trong khu hành chính xã Đất Mũi.

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  phân 
theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch Gốc 165,33 ha; xã Tân Ân 225,89 ha, xã Tam 
Giang Tây 688,49 ha; xã Viên An Đông 743,44 ha; xã Viên An 969,66 ha; xã Tân Ân Tây 
674,38 ha; xã Đất Mũi 451,48 ha.

3.3.3. Đất chưa sử dụng
Hiện trạng năm 2021, diện tích đất chưa sử dụng là 6.581,83 ha. Kế hoạch năm 2022, 

diện tích là 5.729,97 ha, giảm 851,86 ha so với hiện trạng. Nguyên nhân do chuyển sang các 
loại đất sau: đất nuôi trồng thủy sản 850,00 ha, đất giao thông 1,20 ha, đất chợ 0,60 ha, đất 
xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,06 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng theo phân theo đơn vị hành chính như sau: Thị trấn Rạch 
Gốc 145,05 ha; xã Tân Ân 989,41 ha, xã Tam Giang Tây 964,85 ha; xã Viên An Đông 464,33 
ha; xã Viên An 1.056,89 ha; xã Tân Ân Tây 0,60 ha; xã Đất Mũi 2.108,84 ha.

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 
Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ nhóm đất nông nghiệp sang nhóm đất phi  

nông nghiệp trong năm 2022 là 946,60 ha. Trong đó: chuyển từ đất trồng cây lâu năm 0,50 ha, 
đất rừng phòng hộ 123,92 ha, đất rừng đặc dụng 352,96 ha, đất rừng sản xuất 465,92 ha, đất 
nông nghiệp khác 3,30 ha.

Chuyền đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 248,93 ha. Trong đó:  
Chuyển 248,93 ha từ đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng.

Bảng 39: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kế hoạch sử dụng đất năm 
2022.

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
Thị trấn 

Rạch 
Gốc

Tân 
Ân

Tam 
Giang 
Tây

Viên 
An 

Đông

Viên 
An

Tân 
Ân 
Tây

Đất 
Mũi

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

…
+(11)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Đất  nông  nghiệp 
chuyển  sang  phi 
nông nghiệp

NNP/PNN 946,60 194,11 68,20 66,93 54,04 54,88 70,96 437,48

- Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 0,50 0,50

- Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 123,92 2,61 2,95 13,93 4,29 2,62 97,52

- Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 352,96 13,00 339,96

- Đất rừng sản xuất RSX/PNN 465,92 191,50 52,25 52,50 49,75 52,26 67,66

- Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 3,30 3,30

2 Chuyển  đổi  cơ  cấu  248,93 2,65 91,31 116,77 38,20



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
Thị trấn 

Rạch 
Gốc

Tân 
Ân

Tam 
Giang 
Tây

Viên 
An 

Đông

Viên 
An

Tân 
Ân 
Tây

Đất 
Mũi

(1) (2) (3)
(4)=(5)+

…
+(11)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

sử  dụng  đất  trong 
nội  bộ  đất  nông 
nghiệp

-

Đất  rừng  sản  xuất 
chuyển sang đất nông 
nghiệp không phải là 
rừng

RSX/NKR(a
) 248,93 2,65 91,31 116,77 38,20

3.5. Diện tích các loại đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 
Nhằm phục vụ xây dựng các công trình dự án, diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch 

năm 2022 là 394,20 ha. Trong đó, đất trồng cây lâu năm 0,50 ha, đất rừng phòng hộ 60,78 ha, 
đất rừng đặc dụng 113,96 ha, đất rừng sản xuất 218,96 ha. Cụ thể như sau:

Bảng 40. Diện tích các loại đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị 
trấn 
Rạch 
Gốc

Tân 
Ân

T
a
m
 
G
i
a
n
g
 
T
â
y

Viên An 
Đông

Viên 
An

Tân 
Ân 
Tây

Đất 
Mũi

(1) (2) (3) (4)=(5)+...
+(11) (5) (6)

(
7
)

(8) (9) (10) (11)

1 Đất nông nghiệp NNP 394,20 151,03 14,25

2
8
,
3
3

27,27 18,37 17,66 137,29

- Đất trồng cây lâu năm CLN 0,50

0
,
5
0

- Đất rừng phòng hộ RPH 60,78 2,61 1,00

1
3
,
9
3

4,29 2,62 36,33

- Đất rừng đặc dụng RDD 113,96 13,00 100,96

- Đất rừng sản xuất RSX 218,96 148,42 0,25

1
3
,
9
0

22,98 15,75 17,66

2 Đất phi nông nghiệp PNN

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm kế hoạch
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Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ngọc Hiển dự kiến đưa 851,86 ha đất  
chưa sử dụng đưa vào sử dụng để thực hiện cho các công trình, dự án cụ thể sau: 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 850,00 ha.

- Đất giao thông: 1,20 ha.

- Đất chợ: 0,60 ha.

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,06 ha

Bảng 41. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
Thị 
trấn 
Rạch 
Gốc

Tân 
Ân

Tam 
Gian
g Tây

Viên 
An 

Đông

Viên 
An

Tân 
Ân 
Tây

Đất 
Mũi

(1) (2) (3)
(4)=(5)+..

.
+(11)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Đất nông nghiệp NNP 850,00       850,00

- Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 850,00       850,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,86      1,86

- Đất giao thông DGT 1,20       1,20
- Đất chợ DCH 0,60       0,60

- Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 0,06       0,06

3.7. Danh mục công trình dự án trong năm kế hoạch 2022
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 UBND huyện Ngọc Hiển chuyển tiếp thực hiện 

61 hạng mục công trình, dự án; nhu cầu đăng ký mới 145 hạng mục công trình, dự án. Trong 
đó: 02 công trình dự án chuyển tiếp (Công trình cấp nước tập trung xã Đất Mũi, huyện Ngọc 
Hiển và Bến xe khách xã Đất Mũi (theo quy hoạch chi tiết)) thuộc 01 hạng mục đăng ký mới 
(Khu trung tâm của xã Đất Mũi) nên gộp vào khu trung tâm của xã Đất Mũi. do đó, tổng công 
trình dự án đăng ký thực hiện trong năm 2022 là 204 công trình, dự án.

(Danh mục công trình, án dự kiến thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022  
huyện Ngọc Hiển chi tiết tại Biểu 10/CH)

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2022
3.8.1. Cơ sở pháp lý
Luật Đất đai năm 2013.

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

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

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

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê 
đất, thuê mặt nước.

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



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

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về 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 22/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 
về việc ban hành Bảng giá và quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các huyện, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020 – 2024.

3.8.2. Phương pháp tính toán khoản thu, chi liên quan đến đất đai
Tính các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, lệ phí cấp giấy…

Tính các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các 
dự án, công trình…

3.8.3. Dự kiến thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch
Tổng thu: 62.681.250.000 đồng.

Tổng chi: 48.810.920.000 đồng.

Cân đối: 13.870.330.000 đồng.

Bảng 42: Dự kiến thu, chi trong năm kế hoạch

Đơn vị: Đồng
ST
T Hạng mục Thành tiền

I Thu 62.681.250.000
1 Giao đất có thu tiền sử dụng đất 31.340.850.000
- Đất ở (khu dân cư quy hoạch) 450.000
2 Cho Thuê đất 2.518.000.000
- Đất cụm công nghiệp 1.998.000.000
- Đất thương mại, dịch vụ 520.000.000
3 Chuyển mục đích sử dụng đất 28.700.000.000
- Đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn 27.500.000.000
- Đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị 1.200.000.000
4 Lệ phí cấp giấy 122.400.000
II Chi 48.810.920.000
1 Bồi thường thiệt hại về đất 35.163.800.000
- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 34.117.800.000

- Đất  ở  chuyển  sang các  loại  đất  phi  nông nghiệp 
cùng nhóm 1.046.000.000

2 Hổ trợ bồi thường đất nông nghiệp 13.647.120.000
 Cân đối (Thu - chi) 13.870.330.000

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng 
cao độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất  
và đảm bảo phát triển bền vững.
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Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế theo hướng chuyển 
dịch cơ cấu sử dụng đất, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cơ sở cân nhắc sự phù hợp với  
điều kiện tự nhiên đảm bảo tính bền vững, lâu dài. 

Khuyến cáo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản 
trên địa bàn do sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật nhằm tích cực làm giàu đất  
và bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức quản lý đất đai gắn với 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 trình phê duyệt cần chú ý đến việc lập 
báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khi tổ chức 
thực hiện các dự án, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường.

Đề xuất cấp có thẩm quyền cần có 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.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về đất đai và bảo vệ 
môi trường trên địa bàn.

4.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư
Tiếp tục thực hiện việc công khai minh bạch về cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất 

đai, tín dụng nhằm kêu gọi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án, 
đặc biệt đối với những dự án ít gây ô nhiễm môi trường, có sử dụng nhiều lao động.

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của trung ương, tỉnh và các nguồn 
vốn dự kiến trong năm kế hoạch để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhằm tạo  
điều kiện tốt nhất cho việc thúc đẩy đầu tư và phát triển trên địa bàn trong những năm tới.

Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt hại, tái định cư 
của cấp trên đã ban hành áp dụng trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 
các dự án để sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất góp nâng cao hiệu quả của 
dự án, cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn cho những năm 
tiếp theo.

4.3. Giải pháp về quản lý
Cụ thể hóa đồng bộ các chính sách về đất đai hiện hành vào điều kiện cụ thể của huyện. 

Đặc biệt, thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như: đào 
tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với những người bị thiếu đất hoặc không còn đất  
sản xuất khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 
cộng.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách pháp luật về đât đai cho tổ 
chức, hô gia đình, cá nhân hiểu ro về quyền và nghĩa vu có liên quan nhằm sử dung đât đúng 
mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức công bố các dự án đầu tư trên địa bàn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt đúng thời gian quy định để nhân dân biết kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực 
hiện. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất  
khác với hồ sơ địa chính hoặc không theo quy hoạch, kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý các hành vi quy phạm pháp luật về đất đai.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như: cho 
thuê đất, giao đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… để 
thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án trong năm kế hoạch.  



Không giải quyết giao đất,  cho thuê đất,  chuyển mục đích sử dụng đất đối với các 
trường hợp không đăng ký trong năm kế hoạch (ngoại trừ các công trình mang tính cấp bách 
vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng).

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu quả trong các 
thủ tục giao cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất...

4.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất
 Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Hiển được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên 
cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử 
dụng đất cấp huyện có liên quan đến cấp xã tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã.

 Chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhất là các nhà đầu tư thực hiện nhanh 
chóng thủ tục liên quan đến đất đai, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục 
vụ cho các đối tượng sử dụng đất.  

 Phát huy hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất 
đai. Duy trì thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý các quy phạm pháp 
luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất đúng kế hoạch được phê duyệt. Kiên quyết 
không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các trường 
hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất.

 Việc giao đất, cho thuê đất hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê 
đất cần phải xem xét đến năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhằm đảm 
bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi. 

 Thường xuyên phối hợp rà soát việc quản lý, sử dụng đất của tất cả các cơ 
quan, đơn vị, đất của các dự án được nhà nước giao hoặc cho thuê nhằm kịp thời 
xử lý, kiến nghị xử lý đối với những dự án được giao, cho thuê đất nhưng không 
triển khai  thực hiện, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích sử dụng được 
giao, gây lãng phí đất, tránh tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái phép.

 Chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đât đai 
để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu ro về quyền và nghĩa vu cua người sử 
dung đât, để sử dung đât đúng muc đích, tiết kiêm và có hiêu qua cao. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Hiển được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu 

cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và căn cứ vào điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất, 
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước. Vì vậy, có thể đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử 
dụng đất của các cấp, các ngành và phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất 
đai. 

Các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát đến từng công trình. Vì 
vậy, đảm bảo các nguyên tắc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên, môi trường; bảo vệ và tôn tạo di tích lịch sử văn hóa.

Kết quả của phương án đã xác định được ranh giới sử dụng đất của các hạng mục, công 
trình, dự án dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch theo quy định.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ngọc Hiển là căn cứ để phân bổ, khai thác sử dụng 
hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai, nguồn lực lao động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

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

công trình dự án đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất, phát huy vai trò quản lý đất đai của cơ 
quan nhà nước và thể hiện quyền làm chủ của người dân, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển 
kiến nghị:

UBND tỉnh Cà Mau, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sớm xem xét tổ chức thẩm định, 
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ngọc Hiển để huyện có cơ sở triển khai 
thực hiện các chỉ tiêu được duyệt, đồng thời thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về đất đai 
trên địa bàn; cũng như làm cơ sở để thực hiện các nội dung đã đề ra trong kế hoạch sử dụng 
đất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 
của huyện.

UBND tỉnh, các Sở, ngành quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… nhằm tạo động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.


