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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

Thực hiện Văn bản số 1161/STNMT-ĐĐ25 ngày 08/4/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc góp ý phân bổ các chỉ tiêu QHSD đất giai đoạn 2021-2030 cấp 

huyện phù hợp với QH  thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Sau khi nghiên cứu bản 

dự thảo, UBND huyện cơ bản thống nhất, đồng thời, góp ý một số chỉ tiêu QHSD đất 

giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê, như sau: 

- Đối với đất rừng sản xuất: Dự kiến phân bổ 46.950,49ha, huyện Hương 

Khê xác định là 44.728,20 ha, vì: Hiện trạng đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện 

là 50.861,48ha, là huyện chủ yếu là đất lâm nghiệp, để đảm bảo nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong kỳ quy hoạch giai đoạn 2021-2030, 

chỉ tiêu các loại đất khác chủ yếu lấy từ đất rừng sản xuất. Vì vậy, diện tích đất 

rừng sản xuất đã bị giảm nhiều. 

- Đối với đất quốc phòng: Dự kiến phân bổ 739,74ha, huyện Hương Khê 

xác định là 1.157,47 ha, vì: Là huyện giáp biên giới Việt - Lào nên đất quốc phòng 

được bố trí với diện tích khá lớn; mặt khác, hiện nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đang 

dự kiến bố trí Kho Đạn tại huyện Hương Khê.  

- Đất đô thị: Dự kiến phân bổ 399,09ha, huyện Hương Khê xác định là 

534,27 ha, vì: Thị trấn Hương Khê hiện nay có diện tích là 534,27 ha. 

- Khu sản xuất nông nghiệp: Dự kiến phân bổ 8.701,16ha, huyện Hương 

Khê xác định là 15.768,98ha, vì: Dự kiến quy hoạch giai đoạn 2021-2030 huyện 

Hương Khê có diện tích đất trồng lúa nước là 3.970,02 ha, đất trồng cây lâu năm 

là 11.798,96 ha. 

- Khu lâm nghiệp: Dự kiến phân bổ 51.609,82ha, huyện Hương Khê xác 

định là 94.422,78ha, vì: Dự kiến quy hoạch giai đoạn 2021-2030 huyện Hương 

Khê có diện tích đất rừng phòng hộ là 32.393,59 ha, đất rừng đặ dụng là 17.300,99 

ha, đất rừng sản xuất là 44.728,20 ha. 

- Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới): Dự kiến phân bổ 309,81ha, huyện 

Hương Khê xác định là 922,87ha, vì: Dự kiến quy hoạch giai đoạn 2021-2030 

huyện Hương Khê mở rộng Thị trấn huyện Hương Khê lấy toàn bộ xã Phú Phong. 
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Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường 

xem xét chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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