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BÁO CÁO 

Kết quả lập, thực hiện quy hoạch,  

kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 huyện Hƣơng Khê 

 

Thực hiện Văn bản số 2957/STNMT-ĐĐ21 ngày 05/8/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc báo cáo việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện giai đoạn 2021-2030. Ủy ban nhân huyện báo cáo như sau: 

I. VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2016-2020: 

1. Việc tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2016-2020: 

Thực hiện Luật đất đai và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện đã triển khai các bước lập điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. 

2. Kết quả thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phƣơng giai đoạn 2016-2020: 

a. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020: 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất và số lượng các công trình dự án 

đã triển khai so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, cụ thể có 

biểu chi tiết kèm theo; 

b. Tình hình giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất,… theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

của huyện đã được quan tâm. Việc giao đất ổn định, lâu dài cho các đối tượng sử 

dụng là một bước tiến mới trong nhận thức về quản lý đất đai, một giải pháp quan 

trọng nhằm khắc phục tình trạng vô chủ, sử dụng đất kém hiệu quả, đồng thời tạo 

điều kiện cho các đối tượng yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh, 

bước đầu thu hút vốn đầu tư của nhân dân và các thành phần kinh tế, tạo bước phát 

triển mới cho thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 

c. Kết quả thực hiện các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kỳ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh của địa phương. 

Công tác quản lý tài chính về đất đai của huyện được thực hiện khá tốt đúng quy 

định. Nguồn thu về đất đai chủ yếu là thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, 
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thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của các tổ chức kinh tế, trong kỳ quy hoạch 

(2016-2020) đã thu ngân sách trên 200 tỷ đồng.  

d. Đánh giá chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện so với chỉ tiêu quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt; kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử 

dụng đất và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (có biểu chi tiết kèm theo); 

3. Hiện trạng và biến động sử dụng đất trên địa bàn thời kỳ 2016-2020: 

- Đất nông nghiệp:  

Năm 2010: 110.978,87ha; năm 2020: 117.369,87ha; tăng 6.391,00ha. 

- Đất phi nông nghiệp: 

Năm 2010: 9.870,84ha; năm 2020: 7.775,81ha; giảm -2.095,03ha. 

- Đất chưa sử dụng: 

Năm 2010: 5.500,33ha; năm 2020: 1.148,22ha; giảm -4.352,11ha. 

(Có biểu chi tiết kèm theo); 

II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 

Việc tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn đã đạt được những 

kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua phân tích các chỉ tiêu sử dụng đất thì nhiều chỉ 

tiêu chưa thực hiện đạt so với chỉ tiêu được duyệt. Bên cạnh đó, một số công trình, 

dự án phát sinh nằm ngoài quy hoạch dẫn đến một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất đã không còn phù hợp. Những tồn tại trong kỳ quy hoạch là: 

- Công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện chưa 

được triển khai kịp thời, còn chậm so với yêu cầu quản lý và phục vụ nhu cầu sử 

dụng đất để phát triển kinh tế -  ã hội trên địa bàn. 

- Thời gian thực hiện quy hoạch dài, công tác lập quy hoạch sử dụng cấp 

huyện phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy hoạch ngành khác của 

tỉnh và của địa phương. Việc phân bổ các chỉ tiêu của cấp trên có những loại đất 

diện tích không phù hợp với nhu cầu sử dụng đất thực tế của địa phương, do đó 

việc quản lý và thực hiện các công trình, dự án gặp nhiều khó khăn. 

- Nhiều trường hợp quy hoạch đúng, rất cần thiết, có lộ trình thực hiện, 

nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về nguồn thu nên sau khi công 

bố triển khai quy hoạch đã phải dừng lại, nhất là các dự án quy hoạch  ây dựng 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật.  

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát,  ử lý vi phạm hành chính việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền (huyện,  ã) còn một số hạn 

chế nên vẫn nảy sinh tình trạng người sử dụng đất tự ý thay đổi mục đích sử dụng 

đất mà không  in phép cơ quan có thẩm quyền. 

- Sự phối, kết hợp trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của chính quyền 

địa phương, các cơ quan, đoàn thể, các ngành tại huyện chưa chặt chẽ; chưa thoát 
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khỏi tình trạng các quy hoạch ngành sử dụng đất còn chồng chéo nhau. 

- Các dự án  ây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, 

khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó còn một số dự án, công 

trình chưa đáp ứng được về tiến độ và chất lượng.  

- Tác động ảnh hưởng của suy thoái kinh tế làm giảm khả năng thu hút đầu 

tư; công tác GPMB chưa kịp thời; cơ chế khuyến khích đầu tư còn nhiều hạn chế; 

nhiều dự án chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực, chưa có nguồn vốn nên 

không thể thực hiện được dẫn đến chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đạt thấp 

hơn so với kế hoạch được duyệt.  

*. Đề xuất các giải pháp và các kiến nghị trong lập và thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030. 

Xác định công tác lập, thực hiện quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng của các 

cấp, các ngành. Để quy hoạch đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của người dân và 

được người dân ủng hộ, thực hiện, việc lập quy hoạch cần thực hiện một nội dung 

sau: 

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành liên quan, 

UBND các  ã, thị trấn trong công tác điều tra, rà soát, thu thập thông tin liên quan 

đến công tác lập quy hoạch. 

- Việc lập quy hoạch phải được công khai rộng rãi, lấy ý kiến đóng góp của 

người dân. 

- Việc lập quy hoạch phải tính dài hạn 10-15 năm nhằm hạn chế việc điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch, quy hoạch không phù hợp với thực tế. 

- Việc lập quy hoạch phải kịp thời để có cơ sở triển khai thực hiện các công 

trình dự án, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế  ã hội trên địa bàn. 

- Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường giúp huyện trong công tác lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

giai đoạn 2021-2030. Hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công 

tác lập và thực hiện quy hoạch. 

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo Kết quả lập, thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2016-2020 huyện Hương Khê để Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Kỳ 
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