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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại 

Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng 

phát triển đất nước, được quản l  t eo p  p luật”. Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 

22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội 

dung quản l  N à nước về đất đai" và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện". 

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời 

gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, nhằm thực hiện và cụ thể quy 

hoạch trong quá trình phát triển kinh tế, phát triển bền vững tài nguyên đất. Đặc 

biệt trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc lập 

kế hoạch sử dụng đất là yêu cầu cấp thiết đối với các cấp. 

 Tại Khoản 2 Điều 37 Luật đất đai 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện được lập  àng năm”, là cơ sở pháp lý theo Luật để thực hiện các thủ 

tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực 

hiện các công trình dự án….trong năm 2022 trên địa bàn huyện. Tại Khoản 4 

Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định “Qu  III  àng năm, Ủy ban nhân 

dân huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất  àng năm của năm sau đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm địn ”.  

Với vị trí địa lý thuận lợi giáp thành phố Hà Nội, huyện Văn Giang đã đạt 

được những thành tựu đáng kể về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. 

Các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ và khu công nghiệp đã và đang hình 

thành phát triển, nhu cầu quỹ đất để xây dựng khu đô thị, khu thương mại du 

lịch, khu công nghiệp đang là vấn đề bức thiết hiện nay đòi hỏi cần phải xác 

định nhu cầu sử dụng đất của địa phương làm căn cứ cho công tác quản lý Nhà 

nước về đất đai trên địa bàn huyện.  

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022, được chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hưng Yên, UBND huyện Văn Giang đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp với Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

1. Các căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 
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- Nghị định 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 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;  

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- 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; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính Phủ về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Hưng Yên; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất 

đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật 

đất đai; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
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- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Nghị quyết số 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án 

có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trên địa bàn tỉnh năm 2021 và chấp thuận dự 

án thu hồi đất tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang để đấu giá quyền sử dụng đất 

cho nhân dân làm nhà ở; 

- Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021; 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021; 

- Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 26/10/2021 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục 

dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha bổ sung năm 2021; 

- Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh Hưng Yên 

về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh để thực hiện dự án. 

- Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất điều chỉnh, bổ sung năm 

2022 trên địa bàn tỉnh; 

- Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của HĐND tỉnh Hưng 

Yên về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ 

sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh để thực hiện dự án; 
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- Quyết định số 268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê 

duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 1788/QĐ- UBND ngày 01/9/2013 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Giang đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều 

chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Văn Giang; 

- Quyết định số 1394/QD-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Giang; 

- Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình dự án thực hiện trong năm 

2021 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

- Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 30/01/2022 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang; 

- Văn bản số 1753/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/9/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và hồ sơ trình HĐND 

tỉnh khóa XVII kỳ họp thường kệ cuối năm 2021 thông qua việc CMĐSD đất 

trồng lúa; 

- Văn bản số 163/STNMT ngày 09/2/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Hưng Yên về việc rà soát phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 cấp huyện; 

2. Cơ sở thông tin và bản đồ 

- Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2020; 

- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Giang; 

- Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Giang 

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Hồ sơ Quy hoạch phát triển các ngành Công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ, nông nghiệp, giai thông, thủy lợi,... 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm năm 2019, năm 2020, năm 2021 của 

huyện Văn Giang; 
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- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 

và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; 

- Hồ sơ thống kê đất đai các xã, thị trấn và huyện tính đến 31/12/2021. 

- Hồ sơ quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến 

năm 2050 

- Hồ sơ thu hồi đất, giao đất của các dự án; 

- Bản đồ địa chính, bản đồ ảnh các xã, thị trấn tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000. 

3. Sản phẩm tài liệu bàn giao kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

1. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Giang. 

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

3. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

4. Bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên. 

5. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 

6. Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. 
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PHẦN I 

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

1.1. Đặc điểm tự nhiên và môi trƣờng 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Văn Giang nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Hưng Yên và nằm trong 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Bắc Ninh- 

Hải Phòng - Quảng Ninh- Vĩn  P úc).Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện 

tính đến ngày 31/12/2021 (theo địa giới hành chính) 7.194,82 ha. Huyện có 10 

xã và 1 thị trấn; có toạ độ địa lý: 

+ Từ 20
0
53

’ 
đến 20

0
58

’
 vĩ độ Bắc; 

+ Từ 105
0
53

’
đến 106

0
01

’ 
kinh độ Đông. 

Có vị trí tiếp giáp sau: 

+ Phía Bắc giáp Thành phố Hà Nội; 

+ Phía Nam giáp huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; 

+ Phía Đông giáp huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; 

+ Phía Tây giáp Thành phố Hà Nội. 

1.1.1.2. Địa  ìn , địa mạo 

Là huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đất đai tương đối 

màu mỡ, địa hình ảnh hưởng chia cắt bởi hệ thống sông ngòi, kênh mương và 

đường giao thông. Độ dốc tương đối của địa hình trên địa bàn huyện theo hướng 

từ  Tây Bắc xuống Đông Nam. 

- Ngoài ra địa hình của huyện Văn Giang còn bị ảnh hưởng chia cắt bởi hệ 

thống trung thủy nông Bắc Hưng Hải chạy qua các xã: Xuân Quan, Cửu Cao, 

Nghĩa Trụ, Vĩnh Khúc. Các diện tích mặt nước xen kẽ đều làm ảnh hưởng đến 

tình hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương này. 

- Đất đai của huyện được phân làm hai vùng đất chính là vùng trong đồng 

và vùng ngoài bãi. 

+ Vùng ngoài bãi địa hình phức tạp hơn do có sự bồi đắp của hệ thống 

sông Hồng dẫn đến tình trạng cao thấp đan xen lẫn nhau. 

+ Vùng trong đồng đất đai có sự ổn định hơn nên canh tác khá thuận lợi. 

Nhìn chung địa hình tương đối đa dạng như vậy là điều kiện thuận lợi để 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đạt giá trị kinh tế cao trên mỗi đơn vị 

diện tích (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  uyện Văn Giang). 
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1.1.1.3. Khí hậu 

Huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung nằm trong vùng 

đồng bằng Bắc Bộ và chịu ảnh hưởng của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời 

tiết trong năm được phân làm 2 mùa rõ rệt: 

- Mùa hè: Nóng ẩm, mưa nhiều được kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. 

- Mùa đông: Lạnh, khô hanh thường kéo dài từ tháng 11 năm trước đến 

tháng 4 năm sau. 

* Nhiệt độ: Trung bình trong năm là 24,20
0
C. Tổng tích ôn hàng năm 

trung bình là 8503
0
C.  

* Nắng, mưa: Tổng số giờ nắng trung bình năm là 1549.2 giờ  

* Gió bão: Văn Giang chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính: gió Đông 

Bắc thổi vào mùa lạnh và gió Đông Nam thổi vào mùa nóng. Vào các tháng 6, 

tháng 7 có xuất hiện đợt gió khô nóng; mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm 

sau có những đợt rét đậm kéo dài.  

* Độ ẩm không khí. 

Độ ẩm không khí trung bình năm là 77,66%. 

Văn Giang có khí hậu đặc trưng là nóng, ẩm, mưa nhiều vào mùa hè; 

lạnh, khô, hanh vào mùa đông. Khí hậu này phù hợp với nhiều loại cây trồng, 

tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp phát triển (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.1.4. Thuỷ văn 

Văn Giang có sông Hồng cùng với hệ thống sông Bắc Hưng Hải, chạy từ 

Bắc xuống Đông Nam. Ngoài ra còn có các kênh dẫn nước chính như: Sông 

Đồng Quê, Tam Bá Hiển, kênh Đông, kênh Tây chảy qua. Kết hợp với hệ thống 

thuỷ lợi nội đồng đảm bảo được yêu cầu trong sản xuất nông nghiệp (Nguồn: 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.1.2.1. Tài nguyên đất  

Đất đai của huyện Văn Giang chủ yếu được phát triển trên nền đất phù sa 

không được bồi hàng năm và đất phù sa ít được bồi đắp của hệ thống sông 

Hồng.  

Đất đai của huyện Văn Giang được chia làm 2 vùng đất là vùng trong 

đồng và vùng ngoài bãi với 4 nhóm đất chính: 
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* Đất p ù sa được bồi màu nâu tươi trung tín  ít c ua của hệ thống sông 

Hồng (P
h
b): Có diện tích là 34,86 ha chiếm 0,48% so với diện tích đất canh tác. 

Loại đất này chỉ có ở thị trấn Văn Giang, Thắng Lợi và Mễ Sở.  

* Đất p ù sa ít được bồi màu nâu tươi trung tín  ít c ua của hệ thống sông 

Hồng (Pib
h
 ): Với diện tích 731,70 ha chiếm 10,17% so với diện tích đất canh tác 

và được phân bố ở xã Xuân Quan, Phụng Công, Thị trấn Văn Giang, Liên Nghĩa, 

Mễ Sở và Thắng Lợi.  

* Đất p ù sa k ông được bồi màu nâu tươi, trung tín  ít c ua của hệ 

thống sông Hồng (Pcg
h
): Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình với diện 

tích là 2133,74 ha chiếm 29,66% so với diện tích đất canh tác và được phân bố 

rộng rãi ở 11 xã, thị trấn trong huyện. 

* Đất p ù sa k ông được bồi màu nâu tươi, trung tín  ít c ua có  iện 

tượng glây của hệ thống sông Hồng (P
t
g): Có diện tích 979,61 ha chiếm 13,62% 

so với diện tích đất canh tác. Phân bố chủ yếu ở xã Phụng Công, Cửu Cao, Long 

Hưng, Tân Tiến, Nghĩa Trụ và xã Vĩnh Khúc (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.2.2. Tài nguyên nước 

Nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở huyện Văn Giang được lấy từ 2 

nguồn nước mặt và nước ngầm. 

* Nước mặt: 

 Chủ yếu dựa vào nguồn nước mưa, được lưu giữ trong các hồ ao, kênh 

mương, mặt ruộng…Ngoài ra, còn có nước sông được điều tiết qua hệ thống thuỷ 

nông Bắc Hưng Hải, từ sông lớn như: Sông Đồng Quê, sông Ngưu Giang, sông 

Tam Bá Hiển, kênh Đông, kênh Tây…qua các trạm bơm và hệ thống kênh mương 

nội đồng cung cấp nước cho đồng ruộng và sinh hoạt của người dân địa phương. 

*Nước ngầm:  

Theo đánh giá của Cục Địa chất khí tượng thủy văn và kiểm nghiệm ở 

một số giếng khoan UNICEP, nguồn nước ngầm của Văn Giang khá dồi dào. Về 

mùa khô nước ngầm có ở độ sâu 10 - 12 m, mùa mưa nước ngầm có ở độ sâu chỉ 

4 - 6 m. Nước chưa bị ô nhiễm nhưng hàm lượng sắt (Fe
2+

) trong nước  khá cao, 

nếu được xử lý tốt có thể sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất (Nguồn: Quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.2.3. Tài nguyên khoáng sản 

Văn Giang còn có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú như cát 
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đen thuộc các xã Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở, thị trấn Văn Giang. Mỗi năm 

cho khai thác khoảng 150.000 m
3
 và bước đầu có dấu hiệu nguồn than nâu thuộc 

xã Mễ Sở nhưng chưa đưa vào khai thác (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.2.4. Tài nguyên n ân văn 

Huyện Văn Giang thuộc vùng đất cổ ven sông Hồng, có văn hóa và lịch 

sử lâu đời. Trên địa bàn Huyện có 16 điểm di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc 

nghệ thuật, tín ngưỡng được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia và cấp Tỉnh 

như: Đền thờ Chử Đồng Tử (Mễ Sở), danh y Khổng Minh Không (thị trấn Văn 

Giang), Đền thờ Hai Bà Trưng (Phụng Công), Chùa Phú Thị (Mễ Sở)...vv. Văn 

Giang còn là nơi sinh dưỡng của nhiều văn thần võ tướng có công với đất nước 

nhiều thời kỳ như: Dương Bá Trạc, Tô Chấn, Nguyễn Hữu Căn, Tô Hiệu, Lê 

Văn Lương...vv, nhiều tiến sĩ thời phong kiến được ghi tên trên bia đá ở Văn 

Miếu Xích Đằng. Đây là những tiền đề thuận lợi cho việc phát triển loại hình 

du lịch kết hợp với các hoạt động văn hoá dân gian, khai thác các sản vật địa 

phương, truyền thuyết, sự tích, lịch sử...vv. 

Huyện Văn Giang có các nghề truyền thống như: mây tre đan (Thị trấn 

Văn Giang), trồng hoa, cây cảnh (xã Phụng Công, thị trấn Văn Giang, các xã 

dọc triền sông Hồng), chế biến nông sản (Mễ Sở, Phụng Công...vv), gốm sứ 

(Xuân Quan). Hiện nay các làng nghề trồng hoa, cây cảnh là có khả năng kết 

hợp với du lịch vì được trồng tập trung và liền kề các khu dân cư, còn lại hầu 

hết các làng nghề khác đều chưa có các khu sản xuất riêng, môi trường bị ô 

nhiễm và cảnh quan hỗn tạp và phi mỹ quan. 

Các điểm dân cư nông thôn tại vùng bãi sông Hồng và giáp đê sông 

Hồng của các xã Liên Nghĩa, Mễ Sở, Thắng Lợi, Tân Tiến có nét đặc trưng, 

gắn liền với việc phát triển các khu trồng hoa, cây cảnh với diện tích trung bình 

mỗi xã từ 250-350 ha; tạo nên một vùng có điều kiện sinh thái - cảnh quan - 

môi trường, có giá trị cho phát triển du lịch, nghỉ dưỡng. Đây cũng là khu vực 

được Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô đánh giá cao, là một nơi tạo môi 

trường sinh thái và không gian du lịch nghỉ dưỡng của vùng phía Đông Nam 

Hà Nội (Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  uyện Văn Giang). 

1.1.3. Thực trạng môi trường 

Văn Giang là một huyện đang phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá. Các ngành kinh tế - xã hội phát triển mạnh, các trung tâm kinh tế - xã 

hội, các đô thị, thị trấn, thị tứ đã và đang được hình thành phát triển nên kéo 
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theo là những vấn đề môi trường như rác thải, nước thải trong ngành nông 

nghiệp và công nghiệp.  

1.1.3.1. Môi trường đô t ị các khu công nghiệp 

Tình hình ô nhiễm trong giao thông đô thị: Trên địa bàn huyện với mạng 

lưới giao thông tỉnh lộ, huyện lộ liên thôn, liên xã tương đối phát triển. Phương 

tiện tham gia giao thông đã tăng một cách đáng kể, trong đó nhiều phương tiện 

giao thông vận tải đã quá cũ vẫn còn sử dụng, lưu hành. Các tuyến đường nhỏ 

vẫn ở trong tình trạng xuống cấp lạc hậu, các hộ dân xây dựng để vật liệu bừa 

bãi, phương tiện giao thông khi vận chuyển vật liệu xây dựng, nhất là đất cát 

không che chắn tốt là nguyên nhân nhiều tuyến đường có hàm lượng bụi vẫn 

vượt tiêu chuẩn cho phép. 

Nhiên liệu sử dụng trong sinh hoạt ở các đô thị: Các hộ dân tại các đô thị chủ 

yếu sử dụng điện, gas, than, dầu làm chất đốt kết hợp nhiều loại nhiên liệu.  

Ô nhiễm mùi từ các cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, dung môi 

từ công đoạn sơn .v.v. Ô nhiễm dầu từ các cơ sở gia công cơ khí, dầu FO dùng 

đốt nồi hơi, dầu DO chạy máy phát điện. 

Diễn biến chất lượng môi trường bên trong và bên ngoài các cơ sở công 

nghiệp: Dựa vào các số liệu đo đạc, phân tích, các số liệu ĐTM, số liệu kiểm 

soát ô nhiễm môi trường của các cơ sở đã được phê chuẩn báo cáo ĐTM, số liệu 

về môi trường lao động cho thấy chất lượng nước xung quanh các cơ sở công 

nghiệp còn tương đối tốt, ô nhiễm trong phạm vi hẹp. Về mùa nước cạn, nước 

thải phần lớn được đổ ra mương nội đồng mà không có sự thoát thải ra sông. 

Đây là vấn đề rất nguy hiểm cho việc tưới nước cho sản xuất nông nghiệp. 

1.1.3.2. Môi trường nông thôn 

- Tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông 

nghiệp: Để đạt được mục tiêu tăng năng suất cây trồng, vật nuôi phải áp dụng kỹ 

thuật tiên tiến, thâm canh tăng vụ, gắn liền với việc sử dụng hoá chất, thuốc trừ 

sâu bệnh, diệt cỏ, diệt chuột, chất kích thích tăng trưởng. Tất cả các biện pháp 

này ít nhiều đều tác động đến môi trường. 

- Chăn nuôi càng phát triển thì việc phòng chống ô nhiễm môi trường 

càng trở nên cần thiết và cấp bách. Chất thải từ chăn nuôi có 3 loại: Chất thải rắn 

(phân, thức ăn, xác gia súc, gia cầm chết); Chất thải lỏng (nước tiểu, nước rửa 

chuồng, nước dùng để tắm gia súc); Chất thải khí (CO2, NH3...) đều là những 

loại khí chính gây ra ô nhiễm môi trường.  

- Do nền kinh tế của huyện khá phát triển cho nên đời sống của nhân dân 
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được nâng cao. Bên cạnh sự phát triển đó thì lượng rác thải từ sinh hoạt cũng 

tương đối lớn. Đặc biệt là nilon rất khó phân huỷ gây ô nhiễm môi trường và 

làm mất mỹ quan cho một số khu vực dân cư. 

- Những năm gần đây, phong trào xây dựng làng văn hoá phát triển ngày 

càng mạnh mẽ. Một trong những tiêu chuẩn làng văn hoá là có hệ thống bê tông 

hoá đường làng, ngõ xóm, gắn chặt với hệ thống thoát nước, có phong trào vệ 

sinh thôn xóm. Phần lớn các gia đình có hệ thống xử lý nước, nhà vệ sinh tự 

hoại, hệ thống chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh kèm theo hầm Biogas góp 

phần bảo vệ môi trường nông thôn. 

1.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và thực trạng 

môi trường 

* Lợi thế 

Huyện có vị trí địa lý thuận lợi là tiếp giáp với thủ đô Hà Nội (Đây là 

trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của cả nước) nằm trong vùng trọng 

điểm phát triển kinh tế đồng bằng Bắc Bộ, có hệ thống giao thông phát triển và 

sự phát triển của đô thị dịch vụ thương mại, đô thị phía Đông huyện Văn Giang. 

Bên cạnh đó còn có sự lan toả của các khu công nghiệp phía Bắc tỉnh và của 

huyện Gia Lâm (Hà Nội) là cơ hội cho Văn Giang thu hút đầu tư phát triển công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) và thương mại - dịch vụ. Vì vậy 

trong những năm tới Văn Giang sẽ phát triển thành một huyện có nền kinh tế đa 

dạng, phong phú với cơ cấu kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ thương 

mại hợp lý xứng đáng với tầm vóc là một huyện trọng điểm về phát triển của 

tỉnh Hưng Yên . 

- Điều kiện địa hình, đất đai, thời tiết và hệ thống tưới tiêu thích hợp với 

nhiều loại cây ăn quả đặc sản, dược liệu, rau màu, đặc biệt là các loại cây cảnh 

cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

- Cơ chế chính sách đầu tư cũng có nhiều thay đổi theo hướng thông 

thoáng và cởi mở hơn, chính quyền địa phương đã phối hợp tốt với các Sở, ban, 

ngành của tỉnh trong việc thực hiện các công trình đầu tư trên địa bàn do các 

Ban, ngành quản lý, đặc biệt là trong các lĩnh vực giao thông, thủy lợi. Huyện 

cũng đã có nhiều cố gắng trong việc thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế 

khác cho đầu tư phát triển.  

* Hạn chế 

- Khí hậu một số năm gần đây biến đổi thất thường, hàng năm còn bị úng 
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lụt, một phần đất thấp trũng. Nóng ẩm mưa nhiều tạo điều kiện cho sâu bệnh phá 

hoại mùa màng phát triển mạnh. 

- Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường nông 

thôn và việc xử lý chất thải là hạn chế và cũng là thách thức lớn hiện nay. 

- Vấn đề ô nhiễm, dịch bệnh không lớn, một số xã chưa thực sự quan tâm 

đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn có biểu hiện 

lơ là, chủ quan đã ảnh hưởng một phần đến môi trường, sức khoẻ và thiệt hại về 

kinh tế của nhân dân.  

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất: 13,2% (KH 13,4%). Trong đó:  

+ Nông nghiệp: 2,2% 

+ Công nghiệp - xây dựng: 15,9% 

+ Thương mại - dịch vụ: 13,6%; 

- Cơ cấu kinh tế (Nông nghiệp - CNXD-TMDV): 11% - 44% - 45%. 

- Tổng giá trị sản xuất (giá cố định): 13.284 tỷ đồng (đạt 99,2% KH); 

- Tổng giá trị sản xuất (giá thực tế): 26.399 tỷ đồng (đạt 101,6% KH); 

- Giá trị thu trên 1 ha đất canh tác: 354 triệu đồng (đạt 111,3% KH); 

- Tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người: 85,5 triệu đồng (Nguồn: Báo 

cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021  uyện Văn 

Giang). 

1.2.1.1. Nông nghiệp 

- Sản xuất Nông nghiệp: Đến nay toàn huyện gieo cấy được 211 ha lúa, 

đạt Sản xuất nông nghiệp được duy trì và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất nông 

nghiệp, thuỷ sản (giá cố định 2010) ước đạt 1.390 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch. 

Tính theo giá thực tế ước đạt 2.787 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 4,4% 

cùng kỳ năm trước. 

Tổng diện tích gieo cấy được 211 ha lúa, đạt 140% kế hoạch (KH: 150 

ha), giảm 163 ha so với năm trước. Diện tích trồng cây hàng năm là 3.851,9 ha, 

đạt 100% kế hoạch; trong đó diện tích hoa, cây cảnh là 1.355 ha; diện tích cây 

rau màu và cây hàng năm khác là 2.496,9 ha. 

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo đề án tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp, điển hình như: Mô hình sản xuất hoa, cây cảnh trên 
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địa bàn các xã Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang; mô hình liên kết 

sản xuất rau, quả tại HTX sản xuất rau, củ quả an toàn Ngọc Bộ và HTX sản 

xuất rau củ quả an toàn Văn Giang; mô hình liên kết trong chăn nuôi tại HTX 

chăn nuôi Đa Phú Thành, HTX chăn nuôi Chiến Thắng; Công ty sản xuất và chế 

biến thực phẩm Revofood,... 

Chăn nuôi được phục hồi và phát triển ổn định. Công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo. Theo số liệu thống 

kê tại thời điểm ngày 01/11/2021, toàn huyện có 1.950 con trâu, bò; 65.000 con 

lợn, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 15.850 tấn, đạt 101% kế hoạch 

năm; 1.500 con dê; 379.000 con gia cầm, sản lượng hơi ước đạt 2.032 tấn, đạt 

98,9% kế hoạch năm. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 3.707,7 ha; sản lượng 

3.630 tấn, đạt 96,3% kế hoạch năm (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021  uyện Văn Giang). 

1.2.1.2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

Tình hình hoạt động thương mại năm 2021 trên địa bàn huyện gặp rất 

nhiều khó khăn do đại dịch Covid - 19, nhất là trong thời gian thành phố Hà Nội 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền nên kết 

quả đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp ước 3.888 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2020 (Trong đó: Giá trị 

sản xuất Công nghiệp 2.216,2 tỷ đồng, giá trị sản xuất Tiểu thủ công nghiệp 

1.671,8 tỷ đồng) (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội năm 2021  uyện Văn Giang). 

1.2.1.3. T ương mại và dịch vụ 

Là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid -19. Tổng 

giá trị thương mại - dịch vụ 11.982 tỷ đồng (theo giá hiện hành), đạt 98,9% kế 

hoạch và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 45% tổng giá trị 

sản xuất. 

Triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh 

thương mại và dịch vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường, chống 

đầu cơ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và các hành vi gian lận 

thương mại. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt hàng hoá, gây sốt 

giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời kỳ dịch Covid -19 diễn biến 

phức tạp (Nguồn: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 



14 

năm 2021  uyện Văn Giang). 

1.2.2. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

1.2.2.1. Thực trạng phát triển đô t ị 

Từ năm 2015 đến năm 2020, trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 43 dự 

án phát triển hạ tầng đô thị với tổng mức đầu tư khoảng 398,319 tỷ; năm 2020 

dự kiến thực hiện đầu tư khoảng 197,4 tỷ đồng với 08 dự án đầu tư và 01 đề án. 

Đến năm 2020 có 03 khu đô thị, bao gồm: khu đô thị Ecopark, khu đô thị 

Hải Long Trang, khu đô thị An Phú cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, cung cấp 

sản phẩm cho thị trường, thu hút hàng chục nghìn người về sinh sống, làm việc 

trên địa bàn; ngoài ra xã Mễ Sở đạt chuẩn Đô thị loại V. 

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện và hoàn thành các đô thị trên 

địa bàn huyện như: Khu đô thị phía Đông; Khu đô thị sinh thái Dream City; Khu 

đô thị sinh thái Xuân Cầu; Khu đô thị Đại An; Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát; Khu 

nhà ở Phố mới Thị trấn Văn Giang; Khu trung tâm hành chính huyện. Phối hợp 

với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch đô thị Văn Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại 

II; đến nay huyện đã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV (Nguồn: Báo cáo chính 

trị trìn  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV). 

1.2.2.2. Thực trạng phát triển c c k u dân cư nông t ôn 

Dân số nông thôn phân bố tại 10 xã và 79 thôn trên địa bàn. Các điểm dân 

cư vùng huyện phân bố khá dàn trải, bất quy tắc, tự phát. Có thể phân chia thành 

2 hình thái cơ bản sau: 

- Điểm dân cư nông thôn ảnh hưởng bởi đô thị hoá: Tập trung tại khu vực 

phía Tây Bắc Huyện và một số xã có điều kiện phát triển gồm các xã: Xuân 

Quan, Mễ Sở, Long Hưng, Cửu Cao, Phụng Công và một phần Nghĩa Trụ, mật 

độ cư trú khoảng 7.000-7.500 người/km
2
, lao động phi nông nghiệp có thể 

chiếm tới 60-70%. Cấu trúc phát triển theo các tuyến giao thông hạ tầng lớn, đã 

bắt đầu hình thành kiểu “bám mặt phố”, đây là một dạng tiền đô thị hoá. 

- Điểm dân cư tại những vùng ít ảnh hưởng bởi đô thị hoá: Phân bố chủ 

yếu tại vùng phía Nam Huyện, khoảng 3.000-4.000 người/điểm, mật độ cư trú 

khoảng 4.000-5.000 người/km
2
. Về kinh tế, tỷ lệ nông nghiệp > 60%, về xã hội, 

các hộ dân sống quần tụ thành những làng thôn truyền thống, hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật và xã hội trong những năm gần đây đã được tăng cường đầu tư. 100% 

các điểm dân cư đã có điện, cấp nước sạch, thoát nước thải, vệ sinh môi trường 

đã bắt đầu được quan tâm xây dựng. 
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Do điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, tình hình các khu dân cư có biến 

động: Các khu dân cư được phát triển mở rộng theo các hướng tiếp cận với các 

công trình giao thông, các cơ sở sản xuất thương mại dịch vụ. 

- Kiến trúc cảnh quan: Nhiều thôn, xóm còn giữ được kiến trúc truyền 

thống, nhà vườn, có sân, cây xanh, hồ nước, ao cá, … Tuy nhiên, cùng với sự 

phát triển, áp lực gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích khác, 

nhiều khu dân cư nông thôn kiến trúc truyền thống bị phá vỡ; nhiều khu dân cư 

xây dựng không có quy hoạch, ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường. 

- Kết cấu hạ tầng: trong các khu dân cư nông thôn đã được quan tâm 

đầu tư những vẫn còn nhiều bất cập do nguồn kinh phí chưa đủ để xây dựng 

đồng bộ. 

Chương trình nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện sâu rộng 

đến tất cả các thôn, các xã trên địa bàn làm thay đổi bộ mặt nông thôn của 

huyện. Tổ chức quy hoạch lại sản xuất, đầu tư mới và nâng cấp các công trình 

thủy lợi để mở rộng diện tích lúa ruộng nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại 

chỗ. Liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây ăn quả, tạo môi trường 

thuận lợi cho sản xuất, đời sống sinh hoạt; tập trung huy động các nguồn lực 

trong dân, cùng với nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các 

tuyến đường giao thông trục huyện, trục xã và nội thôn phục vụ dân sinh, phát 

triển kinh tế - xã hội. Xây dựng trường, lớp và xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện được công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới năm 2018, về đích trước 02 năm so với kế hoạch; 05 xã 

đạt chuẩn NTM nâng cao; có 03 khu dân cư được công nhận khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a. Hệ thống giao thông 

- Giao thông đường bộ: 

Hệ thống giao thông qua địa bàn huyện Văn Giang rất phong phú gồm 

đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL5B); các tuyến đường tỉnh và hệ thống 

giao thông huyện. Một số tuyến đường giao thông đường bộ trên địa bàn huyện 

Văn Giang như sau: 

+ Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL5B) đi qua địa bàn huyện Văn 

Giang với chiều dài 6,5 km, từ xã Cửu Cao đến xã Tân Tiến theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam; 



16 

+ Đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên (ĐT 379) có chiều dài khoảng 21,5 

km, là tuyến giao thông đối ngoại chính theo hướng Bắc Nam và là trục động 

lực phát triển của tỉnh. Tuyến đường này có vai trò rất quan trọng, kết nối trực 

tiếp khu vực Đông Nam Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, giảm tải lưu lượng xe trên 

tuyến Quốc lộ 5. 

+ Đường tỉnh 378 (tên đường đê 195 cũ) là tuyến đường chạy trên cơ đê 

sông Hồng, từ xã Xuân Quan qua thị trấn Văn Giang đến thôn Phú Thị, xã Mễ 

Sở. Tổng chiều dài đoạn qua huyện Văn Giang là 11,3 km. 

+ Đường tỉnh 379B: là tuyến đường đối ngoại phía Bắc của huyện, nối 

trung tâm Huyện với đường QL5A tại Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tổng 

chiều dài đoạn qua huyện Văn Giang dài 6,3 km. 

+ Đường tỉnh 377 (tên cũ ĐT 205A): từ thị trấn Văn Giang qua xã Liên 

Nghĩa đến ấp Đa Phúc thuộc xã Tân Tiến, chiều dài 5,9 km. 

+ Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các tuyến ĐH 20; ĐH 22; ĐH 23, 

ĐH 24; ĐH 25; ĐH 17. 

+ Đường giao thông nông thôn: huyện Văn Giang có 427,08 km đường 

giao thông nông thôn. Trong đó đường xã là 64,45 km (chiếm 15,09%), đường 

thôn chiếm 36,1% và đường sản xuất 208,45 km chiếm (48,81%). 

- Giao thông đường thủy: 

Huyện Văn Giang có 2 tuyến giao thông đường thủy chính chạy qua là 

sông Hồng và sông Bắc Hưng Hải. Cụ thể 2 tuyến sông chính như sau: 

+ Tuyến sông Hồng là tuyến đường thủy quốc gia, chạy dọc theo ranh 

giới phía Tây của Huyện, đoạn qua huyện Văn Giang có chiều dài khoảng 7,6 

km, chiều sâu trung bình 11m, đạt tiêu chuẩn sông cấp II. 

+ Tuyến sông Bắc Hưng Hải là tuyến đường thủy nội tỉnh, bắt đầu từ sông 

Hồng tại vị trí cống Xuân Quan, chạy theo ranh giới phía Bắc - Đông Bắc - 

Đông của huyện Văn Giang, qua địa phận các xã Xuân Quan, Cửu Cao, Nghĩa 

Trụ, Vĩnh Khúc. Đoạn qua huyện Văn Giang có chiều dài khoảng 11 km, chiều 

rộng 40-50m, sâu trung bình 2m, đạt tiêu chuẩn sông cấp V. Tuy nhiên do tuyến 

sông ngắn, không thuận lợi kết nối mạng vùng, ô nhiễm nước và mực nước thất 

thường nên rất hạn chế lưu thông. 

- Công trình giao thông:  

+ Bến xe: huyện Văn Giang có 1 bến xe tại khu vực thị trấn Văn Giang 

cạnh ĐT.379, bến có quy mô diện tích khoảng 2 ha. 
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+ Cầu: toàn huyện có 58 chiếc cầu, cống nằm trên các tuyến đường tỉnh, 

huyện, đường xã, đường thôn và đường sản xuất. Các cầu này thuộc loại BTCT 

thường và cầu thép được xây dựng từ lâu, chất lượng xấu và tải trọng yếu. Xây 

dựng cầu Bắc Hưng Hải trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên hiện đã 

hoàn thành vào tháng 12/2012. Hai phương án cầu vượt sông Hồng trên tuyến 

vành đai 3,5 và vành đai 4 Hà Nội là cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở đang được 

nghiên cứu đồng thời cùng với các tuyến vành đai này. 

+ Cảng sông, bến sông: hiện tại huyện Văn Giang chưa có cảng sông hoặc 

cảng vận tải hàng hóa chuyên dụng. Trên sông Hồng có các bến phà Dương, bến 

phà Xâm Hồng, thuộc xã Thắng Lợi (chủ yếu là vận chuyển vật liệu xây dựng), 

bến phà Mễ Sở, xã Mễ Sở là bến tổng hợp chở người và hàng hoá. 

b. Hệ thống thủy lợi 

Hệ thống thủy lợi của huyện Văn Giang thuộc tiểu khu thủy lợi Châu 

Giang của tỉnh Hưng Yên. Cụ thể các công trình về thủy lợi trên địa bàn huyện 

Văn Giang như sau: 

- Các công trình về tưới: Hầu hết diện tích của huyện do trạm bơm Văn 

Giang phụ trách. Trục tưới chính là 02 kênh Đông và kênh Tây chạy dọc khu tưới. 

- Các công trình về tiêu: Địa hình toàn Huyện có hướng dốc từ Tây Bắc 

xuống Đông Nam, hiện tại biện pháp tiêu chủ yếu bằng tự chảy hướng tiêu cụ 

thể như sau: 

+ Khu vực kênh Tây - phía Tây và Nam huyện được tiêu tự chảy bằng 

2 tuyến chính là sông Ngưu Giang và sông Đồng Quê sau đó đổ ra sông Bắc 

Hưng Hải. 

+ Khu vực kẹp giữa kênh Tây và Kênh Đông được tiêu bằng 2 kênh này 

và tiêu ra sông Cửu An. 

+ Khu vực nằm giữa kênh Đông và sông Bắc Hưng Hải tiêu ra sông Bắc 

Hưng Hải. 

Công trình đầu mối: 

+ Toàn huyện có 06 trạm bơm, trong đó có 1 trạm bơm tiêu và 5 trạm 

bơm tưới tiêu kết hợp. Công trình đầu mối tưới lớn nhất của hệ thống thủy nông 

Bắc Hưng Hải là cống Xuân Quan. 

+ Huyện Văn Giang có tuyến đê Trung ương là tả sông Hồng là đê cấp I, 

có tác dụng ngăn ngừa nước sông tràn vào đồng. 

Hệ thống thủy lợi thường xuyên được nâng cấp, tu bổ; công tác phòng, 
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chống thiên tai thực hiện hiệu quả; công tác phát hiện và xử lý vi phạm Luật đê 

điều, vi phạm công trình thủy lợi được quan tâm. 

Công tác thuỷ lợi có bước phát triển khá toàn diện, năng lực tưới tiêu 

ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, hệ thống công trình thuỷ lợi 

trên địa bàn huyện đã được đầu tư sửa chữa, nâng. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn 

hạn chế, nhiều công trình đã xuống cấp vẫn chưa thể đầu tư nâng cấp, sửa chữa. 

c. Hệ thống cấp điện 

- Nguồn điện cấp: bao gồm các nguồn điện cấp như sau: 

+ Nguồn điện 110 kV: hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang đã xây 

dựng trạm biến áp 110 kV Văn Giang 1 (nguồn cao thế lấy từ trạm 110 kV Tân 

Quang), trạm biến áp Văn Giang II (nguồn cao thế lấy từ trạm cao thế 220 kV 

Tân Mỹ). 

+ Nguồn điện 35,22 kV thông qua các nguồn chính sau: 

Nguồn 1: cấp điện từ trạm biến áp 110 kV Văn Giang 1 đến các trạm biến 

áp khu vực. 

Nguồn 2: Cấp từ trạm biến áp 110 kV Văn Giang II đến các trạm biến áp 

khu vực. 

Nguồn 3: Cấp điện từ lưới điện 35 kV từ huyện Gia Lâm đến. 

Nguồn 4: cấp điện từ lưới điện 35 kV lộ 371.E28.2 từ huyện Khoái Châu đến. 

Nguồn 5: cấp điện từ lưới điện 22 kV lộ 475.E28.4 từ trạm Lạc Đạo đến. 

- Lưới cao áp 500 kV, 220 kV: trong khu vực huyện Văn Giang có các 

tuyến điện truyền tải quan trọng của Quốc gia chạy qua. Bao gồm: 

+ Tuyến 500 kV Thường Tín - Quảng Ninh; tuyến đường dây trên không 

220 kV, xuất tuyến đều từ trạm 220 kV Thường Tín - Quảng Ninh. 

- Lưới trung áp: lưới trung áp trong Huyện hiện đang sử dụng ở nhiều cấp 

điện áp khác là 35 kV, 22 kV do quá trình phát triển trong nhiều năm của khu 

vực. Lưới 22 kV hiện chủ yếu được cấp nguồn từ các trạm 110 kV. Toàn bộ khu 

vực nghiên cứu có khoảng 75 km đường dây nổi trung áp. 

- Trạm biến thế: Khu vực thiết kế hiện sử dụng các trạm hạ thế ở cả 2 cấp 

điện áp 35,22/0,4 kV. Hầu hết các trạm hạ thế đều là trạm biến áp kiểu treo, một 

số khu vực đã xây dựng trạm hạ thế kín kiểu xây. Tổng số trạm hạ thế khoảng 

95 trạm biến áp phân phối. 

Hệ thống phân phối điện được quan tâm, đã hoàn thành việc bàn giao lưới 
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điện các xã sang cho ngành điện. Đến nay có 11/11 xã, thị trấn có điện lưới quốc 

gia, 100% hộ gia đình có điện sinh hoạt. Tuy nhiên, phần lớn mạng lưới đường 

dây trung áp và hạ áp đã xuống cấp, quá tải, chất lượng kém, nhiều nơi chưa an 

toàn, cần phải đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 

d. Hệ thống cấp nước sạch 

Thị trấn Văn Giang đã có hệ thống cấp nước khá ổn định. Nguồn nước 

hiện nay của khu vực là sử dụng nước ngầm được cấp từ 01 trạm cấp nước sạch 

tại thị trấn Văn Giang công suất 980m
3
/ngđ, sử dụng nguồn nước ngầm để xử lý. 

Hệ thống đường ống được xây dựng trong nhiều thời kỳ, quy mô nhỏ, hiện đã 

xuống cấp. Hiện thị trấn Văn Giang đã có bổ sung một nhà máy nước sạch tuy 

nhiên chưa xây dựng và đi vào hoạt động. 

- Các xã trong huyện: có nhà máy nước sạch tại xã Long Hưng và xã 

Phụng Công là nguồn cung cấp nước chính cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn các xã. 

e. Giáo dục đào tạo 

Đến nay, toàn huyện có 41 trường, 01 trung tâm GDMN-GDTX và 03 

trường Đại học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; số lượng học sinh 

giỏi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và đại học luôn nằm trong tốp đầu tỉnh. Phong 

trào xã hội hoá giáo dục, kiên cố hoá trường, lớp, công tác khuyến học, xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm lãnh đạo đạt kết quả tốt. Toàn 

huyện có 958 phòng học, trong đó có 892 phòng kiên cố cao tầng, đạt 93,1%; có 

34 trường đạt chuẩn Quốc gia.  

Về phổ cập giáo dục huyện Văn Giang đã được công nhận PCGDMN cho 

trẻ 5 tuổi, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 3, XMC cấp độ 2.  

Hiện nay vẫn còn một số trường vẫn còn phòng học tạm và phòng học bán 

kiên cố. Nhà vệ sinh, công trình nước sạch, phòng thư viện ở một số cơ sở giáo 

dục còn thiếu hoặc chưa đảm bảo chất lượng theo quy định. Cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học ở một số trường còn thiếu và chưa đồng bộ. Cần quan tâm 

sửa chữa, xây mới và nâng cấp các phòng học để đảm bảo chất lượng dạy và học 

trên địa bàn huyện. 

f. Y tế 

Hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Cơ sở 

vật chất của ngành y tế tiếp tục được nâng cấp, mở rộng. Trình độ chuyên môn 

của cán bộ y tế không ngừng được nâng cao. Các chương trình y tế được thực 
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hiện nghiêm túc. Xã hội hoá y tế được đẩy mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 111 bác sĩ (trong đó: 53 

bác sĩ trong các đơn vị công lập, 58 bác sĩ tư nhân); 100% trạm y tế xã, thị trấn 

có bác sĩ; tỷ lệ giường bệnh: 35 giường bệnh/vạn dân; 11/11 trạm y tế đạt chuẩn 

quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí giai đoạn đến năm 2020. 

g. Văn  óa - Thể dục thể thao 

Hoạt động văn hóa thể thao, thông tin, tuyên truyền được triển khai tích 

cực, kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 

pháp triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực thực hiện nếp sống văn minh 

khu đô thị. Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng được duy trì. Hiện nay, 

toàn huyện có 83/86 làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa, đạt 

96%; 41 di tích, cụm di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp 

tỉnh; 25.188 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 91% tổng số hộ; 42.518 người thường 

xuyên tham gia tập TDTT đạt tỷ lệ 37%.  

1.2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

1.2.4.1. Lợi thế 

Nền kinh tế trong huyện ổn định có sự tăng trưởng khá, có tích luỹ; công 

cuộc đổi mới đang mở ra triển vọng thu hút vốn đầu tư trong nước, nước ngoài 

vào Hưng Yên, trong đó có Văn Giang. 

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực. Các 

chỉ tiêu cơ bản đạt và tăng hơn so với cùng kỳ; sản xuất nông nghiệp được duy 

trì và gia tăng giá trị, sản xuất công nghiệp – TTCN, thương mại và dịch vụ tiếp 

tục tăng trưởng khá; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực được tăng 

cường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi; 

kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức long trọng, tiết kiệm; công tác y tế, giáo 

dục ngày càng được quan tâm; công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, 

người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được đảm bảo; các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ tết cho nhân dân được cung cấp đầy đủ, giá cả thị trường ổn định; công 

tác vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện; quốc phòng, quân sự địa 

phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững. 

1.2.4.2. Tồn tại 

- Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. 

- Kết quả thực hiện mô hình phân loại rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình 
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chưa đạt yêu cầu đề ra.  

- Việc giải tỏa, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, quản lý xây 

dựng ở một số xã, thị trấn còn chưa quyết liệt; có nơi còn tái vi phạm. 

- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của một số cơ quan, đơn 

vị, địa phương còn chậm và chưa dứt điểm. 
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PHẦN 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 công trình, dự án trong kế hoạch SDĐ năm 2021 

* Kế  oạc  sử dụng đất năm 2021  uyện Văn Giang: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Văn Giang được UBND tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 1394/QD-UBND ngày 14/6/2021 với 

tổng số 99 công trình dự án, diện tích là 1.065,44 ha.  

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND 

chấp thuận bổ sung, điều chỉnh 07 công trình dự án với diện tích 30,48 ha vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện. Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 2597/QĐ-UBND bổ sung 01 công trình diện tích 0,77 ha và điều 

chỉnh 01 dự án diện tích khoảng 5,15 ha từ chuyển mục đích sang thu hồi đất. 

Như vậy, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện được phê duyệt tổng 

số 107 công trình, dự án với diện tích là 1.095,74 ha. 

* Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến hết 31/12/2021 

trên địa bàn huyện Văn Giang n ư sau: 

- Đã thực hiện đến 31/12/2021 là 08/107 công trình dự án với diện tích 

548,37 ha; chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở được 14/29 hộ gia 

đình, diện tích 0,19 ha. Tổng diện tích đã thực hiện xong đến 31/12/2021 là 

548,56 ha, đạt 50,06% so với tổng diện tích đã được phê duyệt;  

- Chuyển tiếp 93/107 công trình, dự án sang kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, trong đó: 

+ 08 công trình dự án đang giải phóng mặt bằng với diện tích 44,47 ha, 

đạt 7,48% tổng số dự án được phê duyệt;  

+ 12 công trình dự án đã giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện hồ sơ 

giao đất với diện tích 152,62 ha, đạt 11,21% tổng số dự án được phê duyệt. 

- Đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện là 05 

công trình, dự án với diện tích 13,22 ha. 
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Bảng 01: Các công trình dự án đã thực hiện trong năm 2021 

STT Hạng mục 
Địa điểm (đến 

cấp xã) 

Diện 

tích 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Diện 

tích đã 

thực 

hiện 

(ha) 

Diện tích 

còn lại 

tiếp tục 

chuyển 

tiếp (ha) 

1 Khu nhà ở phố mới Văn Giang 
TT Văn Giang, xã 

Cửu Cao 
8,50 5,95 2,55 

2 Khu đô thị sinh thái Dream City 
Xã Long Hưng, 

xã Nghĩa Trụ 
444,90 403,35 41,55 

3 Khu đô thị Đại An Xã Nghĩa Trụ 160,79 134,90 25,89 

4 
Nhà máy sản xuất bao bì nhựa 

NK 
Xã Tân Tiến 3,90 3,42 0,48 

5 
Đầu tư xây dựng nhà máy nước 

sạch Mỹ Văn  
Xã Vĩnh Khúc 0,20 0,20 - 

6 Xây dựng nhà văn hóa Thôn Hạ Xã Cửu Cao 0,15 0,15 - 

7 
Khu đô thị thương mại- du lịch 

Văn Giang 
TT Văn Giang 0,49 0,34 - 

8 
Bổ sung diện tích Nhà máy sản 

xuất ống nhựa Trường Thành 
Xã Tân Tiến 0,06 0,06 - 

9 
Chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn, đất ao sang đất ở 

xã Long Hưng, 

Nghĩa Trụ, Phụng 

Công, Tân Tiến, 

Mễ Sở, TT Văn 

Giang 

0,46 0,19 0,27 

  Tổng cộng 09 công trình   619,45 548,56 70,74 

 

Bảng 02: Các công trình dự án đã và đang thực hiện giải phóng mặt 

bằng trong năm 2021, tiếp tục chuyển tiếp sang năm 2022 

STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

I 
Công trình dự án đã giải phóng mặt bằng, 

đang hoàn thiện hồ sơ giao đất 
  152,62 

1 Khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu TT. Văn Giang 140,00 

2 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị 

cơ khí Thắng Lợi 
Xã Tân Tiến 2,27 

3 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị 

cơ khí Hoàng Gia 
Xã Tân Tiến 2,00 

4 Cải tạo nâng cấp ĐH.26 
Xã Long Hưng, 

Liên Nghĩa 
2,42 

5 Cải tạo và nâng cấp đường ĐH 22 
Xã Tân Tiến, Vĩnh 

Khúc 
1,64 

6 
Cải tạo, nâng cấp đường vào UBND thị trấn Văn 

Giang 
TT. Văn Giang 0,36 

7 

Đường trục trung tâm xã: Tuyến mở rộng về phía 

bên phải đoạn từ giao với đường quy hoạch vành 

đai 3,5- Hà Nội đến giao với đường thôn 13 đi 

thôn 14 

Xã Nghĩa Trụ 1,54 
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STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

8 

Đường trục trung tâm xã: đến trường tiểu học Tô 

Hiệu điểm đầu giao với trục đường trung tâm xã, 

điểm cuối giao với đường trước trường tiểu học 

Tô Hiệu 

Xã Nghĩa Trụ 0,37 

9 

Đường trục xã: điểm đầu tư giao với đoạn ra 

đường cột tiêu Lê Cao điểm cuối tiếp giáp đường 

3.5 

Xã Nghĩa Trụ 0,26 

10 
Cải tạo, mở rộng đường nối ĐH 24 (thôn Ngọc 

Bộ) với ĐT 379 
Xã Long Hưng 1,62 

11 
Cải tạo mở rộng cầu Sở Đông bắc qua kênh Tây 

đường ĐH 26 thôn Sở Đông, xã Long Hưng 
Xã Long Hưng 0,08 

12 Mở rộng trường mầm non Tô Quyền Xã Nghĩa Trụ 0,06 

II 
Công trình dự án đang thực hiện giải phóng 

mặt bằng 
  44,47 

1 Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát  
TT. Văn Giang, xã 

Cửu Cao 
4,68 

2 
Dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa DISMY-

POLYPIPE Cúc Phương  
Xã Tân Tiến 4,12 

3 Nhà máy sản xuất đồ nội thất Phú Hưng Xã Tân Tiến 4,86 

4 Nhà máy Đức Minh OSAKAR GROUP Xã Tân Tiến 5,94 

5 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ xã Cửu 

Cao 
Xã Cửu Cao 19,80 

6 Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Yên Mỹ 

Xã Tân Tiến, Vĩnh 

Khúc, Nghĩa Trụ, 

Long Hưng 

0,30 

7 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Liên Nghĩa 1,23 

8 

Kinh doanh ô tô, xe máy, máy xây dựng, garage 

sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xe máy, kinh doanh 

nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và cho 

thuê nhà xưởng, kho bãi Tân Hưng Long 

Xã Tân Tiến 3,54 

Bảng 03: Danh mục công trình chƣa thực hiện trong năm 2021, 

không chuyển tiếp sang năm 2022, đƣa ra khỏi KH SDĐ 

(Các danh mục công trìn  này đã có trong kế hoạc  SDĐ năm 2021) 

TT Hạng mục 
Địa điểm 

(đến cấp xã) 

Diện tích 

(ha) 
Lý do 

1 

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân 

dân làm nhà ở xã Mễ Sở (khu sau đền 

thôn Phú Trạch) 

Xã Mễ Sở 0,28 

UBND xã không 

đăng ký chuyển 

tiếp 

2 

Đấu giá quyền sử dụng đất giao cho 

nhân dân làm nhà ở thôn Nguyễn (khu 

sau trường tiểu học) 

Xã Cửu Cao 0,24 

UBND xã không 

đăng ký chuyển 

tiếp 

3 
Dự án xây dựng sân thể thao xã Nghĩa 

Trụ 

Xã Nghĩa 

Trụ 
1,42 

Do điều chỉnh vị 

trí không phù 

hợp QH 
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TT Hạng mục 
Địa điểm 

(đến cấp xã) 

Diện tích 

(ha) 
Lý do 

4 
Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF 

(giai đoạn 2) 

Xã Long 

Hưng, xã 

Liên Nghĩa 

10,47 
Do không phù 

hợp với QHSDĐ 

5 Xây dựng chợ 
Xã Nghĩa 

Trụ 
0,81 

Do không phù 

hợp với QHSDĐ 

  Tổng cộng: 05 công trình dự án  13,22   

 (Chi tiết tại 02B/CH. Đ n  giá kết quả thực hiện các công trình, dự  n năm 

2021 của huyện Văn Giang, tỉn  Hưng Yên) 

2.1.2. Đánh giá kết quả theo chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Văn Giang thể hiện bảng sau: 

Bảng 04: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch SDĐ năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện đến 

31/12/2021 

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 3.394,96 3.802,19 407,22 111,99 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa  LUA 216,11 253,73 37,63 117,41 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 216,11 253,73 37,63 117,41 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 150,98 212,48 61,50 140,73 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.100,47 1.274,38 173,91 115,80 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 262,12 288,57 26,45 110,09 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 1.665,29 1.773,02 107,73 106,47 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.799,85 3.392,63 -407,22 89,28 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 10,21 7,21 -3,00 70,63 

2.2 Đất an ninh CAN 7,16 6,80 -0,36 95,02 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 75,25 49,86 -25,39 66,26 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 94,29 121,90 27,61 129,28 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,00 60,42 -19,58 75,52 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 2,60 7,97 5,37 306,46 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.896,81 1.692,91 -203,90 89,25 

- Đất giao thông DGT 1.107,72 925,19 -182,53 83,52 

- Đất thủy lợi DTL 456,84 429,14 -27,70 93,94 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 22,30 18,20 -4,10 81,60 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9,36 6,76 -2,60 72,23 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào DGD 85,69 108,71 23,02 126,87 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện đến 

31/12/2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng 

(+), giảm 

(-) ha 

Tỷ lệ (%) 

tạo 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 108,23 105,35 -2,87 97,35 

- Đất công trình năng lượng DNL 6,85 7,41 0,56 108,20 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2,36 2,36 -0,01 99,77 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,46 1,15 -0,31 78,82 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,48 3,38 -0,10 97,23 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 17,41 17,41 0,00 99,98 

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 65,91 63,90 -2,02 96,94 

- Đất chợ DCH 9,21 3,96 -5,25 43,01 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 91,25 47,88 -43,37 52,47 

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 652,31 623,73 -28,58 95,62 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 570,06 434,00 -136,06 76,13 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,03 10,03 0,00 100,00 

2.12 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,50 0,50   100,00 

2.13 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 16,36 16,36 0,00 99,99 

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 185,17 185,17 0,00 100,00 

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 107,85 103,18 -4,67 95,67 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK  24,71 24,71   

3 Đất chƣa sử dụng CSD         

Số liệu chỉ tiêu kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các loại 

đất trên địa bàn huyện được tính dựa trên kết quả thống kê đất đai năm 2021 

(đến 31/12/2021). Theo đó số liệu chỉ tiêu của các loại đất được xác định theo 

hiện trạng sử dụng đất (một số loại đất chuyển từ đất trồng lúa được thống kê, 

kiểm kê là đất trồng cây lâu năm, một số diện tíc  đất trồng cây  àng năm được 

thống kê, kiểm kê là đất nông nghiệp khác,...). Ngoài ra một số công trình chưa 

có quyết định giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng đã được 

thống kê, kiểm kê theo hiện trạng sử dụng như Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

dịch vụ xã Cửu Cao, K u đô t ị Dreamcity,... 

2.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 
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Bảng 05: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 

                                                                                               Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

CMĐ 

đƣợc 

duyệt (ha) 

Diện tích 

CMĐ đã 

thực hiện 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

(4)*100% 

1 Đất nông nghiệp NNP -858,13 -631,63 73,61 

  Trong đó:         

1.1 Đất trồng lúa  LUA -47,42 -20,37 42,96 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC -47,42 -20,37 42,96 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -67,11 -24,78 36,92 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN -530,83 -444,64 83,76 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS -58,55 -41,85 71,48 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH -154,22 -99,99 64,84 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 858,13 631,63 73,61 

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 3,00     

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 25,39 4,27 16,82 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30,26 61,85 204,40 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 18,17 3,63 19,98 

2.5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX -5,37     

2.6 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 310,62 195,05 62,79 

  Trong đó:         

- Đất giao thông DGT 293,95 183,38 62,39 

- Đất thủy lợi DTL -2,16 -14,74 682,41 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,09 0,15 3,67 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,60 1,00 38,46 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 4,66 29,72 637,77 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 1,42     

- Đất công trình năng lượng DNL 0,83     

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA -0,25 -0,37 148,00 

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hoả táng 
NTD 1,85 -4,09 -221,08 

- Đất chợ DCH 5,23     

2.7 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 84,05 46,81 55,69 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 28,34 3,14 11,09 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 343,95 299,40 87,05 

2.10 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 18,12 17,48 96,47 

3 Đất chƣa sử dụng CSD     
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* Đất nông nghiệp 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất nông 

nghiệp hiện trạng năm 2020 là 4.253,10 ha, diện tích đất năm 2021 là 3.394,96 

ha (giảm 858,13 ha). Kết quả thực hiện giảm 631,63 ha, đạt 73,61% so với kế 

hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất nông nghiệp đến 31/12/2021 là 3.802,19 

ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. Chi tiết các loại đất trong 

nhóm đất nông nghiệp như sau: 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất trồng 

lúa hiện trạng năm 2020 là 263,53 ha, diện tích đất năm 2021 là 216,11 ha, giảm 

47,42 ha. Kết quả thực hiện giảm 20,37 ha, đạt 42,96% so với kế hoạch. Kết quả 

hiện trạng diện tích đất trồng lúa đến 31/12/2021 là 253,73 ha do cập nhật kết quả 

thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác hiện trạng năm 2020 là 218,09 ha, diện tích đất năm 2021 là 

150,98 ha, giảm 67,11 ha. Kết quả thực hiện giảm 24,78 ha, đạt 36,92% so với 

kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất trồng cây hàng năm khác đến 

31/12/2021 là 212,48 ha. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất trồng 

cây lâu năm hiện trạng năm 2020 là 1.631,30 ha, diện tích đất năm 2021 là 

1.100,47 ha, giảm 530,83 ha. Kết quả thực hiện giảm 444,64 ha, đạt 83,76% so 

với kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất trồng cây lâu năm đến 31/12/2021 

là 1.274,38 ha. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất nuôi 

trồng thủy sản hiện trạng năm 2020 là 320,67 ha, diện tích đất năm 2021 là 

262,12 ha, giảm 58,55 ha. Kết quả thực hiện giảm 41,85 ha, đạt 71,48% so với 

kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất nuôi trồng thủy sản đến 31/12/2021 là 

288,57 ha. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất nông 

nghiệp khác hiện trạng năm 2020 là 1.819,51 ha, diện tích đất năm 2021 là 

1.665,29 ha, giảm 154,22 ha. Kết quả thực hiện giảm 99,99 ha, đạt 64,84% so với 

kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất nông nghiệp khác đến 31/12/2021 là 

1.773,02 ha. 

* Đất phi nông nghiệp 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất phi 

nông nghiệp hiện trạng năm 2020 là 2.941,72 ha, diện tích đất năm 2021 là 

3.799,85 ha, tăng 858,13 ha. Kết quả thực hiện tăng 631,63 ha, đạt 73,61% so 
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với kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất phi nông nghiệp đến 31/12/2021 

là 3.392,63 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. Cụ thể như sau: 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất quốc 

phòng hiện trạng năm 2020 là 7,21 ha, diện tích đất năm 2021 là 10,21 ha, tăng 

3,00 ha. Kết quả chưa thực hiện được. Hiện trạng diện tích đất quốc phòng đến 

31/12/2021 là 7,21 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất an 

ninh hiện trạng năm 2020 là 7,16 ha, diện tích đất năm 2021 là 7,16 ha, không 

biến động. Kết quả chưa thực hiện được. Hiện trạng diện tích đất an ninh đến 

31/12/2021 là 6,80 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất cụm 

công nghiêp hiện trạng năm 2020 là 49,86 ha, diện tích đất năm 2021 là 75,25 

ha, tăng 25,39 ha. Kết quả thực hiện tăng 4,27 ha, đạt 16,82% so với kế hoạch. 

Kết quả hiện trạng diện tích đất cụm công nghiệp đến 31/12/2021 là 49,86 ha do 

cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất 

thương mại dịch vụ hiện trạng năm 2020 là 64,03 ha, diện tích đất năm 2021 là 

94,29 ha, tăng 30,26 ha. Kết quả thực hiện tăng 61,85 ha, đạt 204,40% so với kế 

hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất thương mại dịch vụ đến 31/12/2021 là 

121,90 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp hiện trạng năm 2020 là 61,83 ha, diện tích đất năm 

2021 là 80,0 ha, tăng 18,17 ha. Kết quả thực hiện tăng 3,63 ha, đạt 19,98% so 

với kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

đến 31/12/2021 là 60,42 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất sản 

xuất vật liệu xây dựng hiện trạng năm 2020 là 7,97 ha, diện tích đất năm 2021 là 

2,60 ha, giảm 5,37 ha. Kết quả chưa thực hiện so với kế hoạch được duyệt. Kết 

quả hiện trạng diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng đến 31/12/2021 là 7,97 ha 

do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất phát 

triển hạ tầng hiện trạng năm 2020 là 1.497,93 ha, diện tích đất năm 2021 là 

1.808,55 ha, tăng 310,62 ha. Kết quả thực hiện tăng 195,05 ha, đạt 62,79% so 

với kế hoạch. Kết quả hiện trạng diện tích đất phát triển hạ tầng đến 31/12/2021 

là 1.692,91 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. Trong đó: 
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+ Đất giao thông: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích 

đất giao thông hiện trạng năm 2020 là 813,77 ha, diện tích đất năm 2021 là 

1.107,72 ha, tăng 293,95 ha. Kết quả thực hiện tăng 183,38 ha so với kế hoạch 

được duyệt, đạt 62,39% so với kế hoạch được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích 

đất giao thông đến 31/1/2021 là 925,19 ha. 

+ Đất thủy lợi: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích 

đất thủy lợi hiện trạng năm 2020 là 459,0 ha, diện tích đất năm 2021 là 456,84 

ha, giảm 2,16 ha. Kết quả thực hiện giảm 14,74 ha, đạt 682,41% so với kế hoạch 

được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất thủy lợi đến 31/1/2021 là 429,14 ha. 

+ Đất cơ sở văn hóa: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện 

tích đất cơ sở y tế hiện trạng năm 2020 là 18,21 ha, diện tích đất năm 2021 là 

22,30 ha, tăng 4,09 ha. Kết quả thực hiện tăng 0,15 ha, đạt 3,67% so với kế 

hoạch được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất cơ sở văn hóa đến 

31/12/2021 là 18,20 ha. 

+ Đất cơ sở y tế: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích 

đất cơ sở y tế hiện trạng năm 2020 là 6,76 ha, diện tích đất năm 2021 là 9,36 ha, 

tăng 2,60 ha. Kết quả thực hiện tăng 1,0 ha, đạt 38,46% so với kế hoạch được 

duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất cơ sở y tế đến 31/12/2021 là 6,76 ha. 

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt 

thì diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo hiện trạng năm 2020 là 81,03 ha, diện 

tích đất năm 2021 là 85,69 ha, tăng 4,66 ha. Kết quả thực hiện tăng 29,72 ha, đạt 

637,77% so với kế hoạch được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất cơ sở giáo 

dục đào tạo đến 31/12/2021 là 108,71 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt 

thì diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải hiện trạng năm 2020 là 3,73 ha, diện tích 

đất năm 2021 là 3,48 ha, giảm 0,25 ha. Kết quả thực hiện giảm 0,37 ha, đạt 

148,0% so với kế hoạch được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất bãi thải, xử 

lý chất thải đến 31/12/2021 là 3,38 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt 

thì diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa hiện trạng năm 2020 là 64,06 ha, diện tích 

đất năm 2021 là 65,91 ha, tăng 1,85 ha. Kết quả thực hiện giảm 4,09 ha. Kết quả 

hiện trạng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa đến 31/12/2021 là 63,90 ha. 

+ Các chỉ tiêu còn lại trong nhóm chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng chưa thực 

hiện được theo kế hoạch được duyệt. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất khu 

vui chơi giải trí công cộng hiện trạng năm 2020 là 7,20 ha, diện tích đất năm 
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2020 là 91,25 ha, tăng 84,05 ha. Kết quả thực hiện tăng 46,81 ha, đạt 55,69% so 

với kế hoạch được duyệt. Kết quả hiện trạng diện tích đất khu vui chơi giải trí 

công cộng đến 31/12/2021 là 47,88 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 

2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất ở tại 

nông thôn hiện trạng năm 2020 là 623,97 ha, diện tích đất năm 2021 là 652,31 

ha, tăng 28,34 ha. Kết quả thực hiện tăng 3,14 ha, đạt 11,09% so với kế hoạch. 

Kết quả hiện trạng diện tích đất ở tại nông thôn đến 31/12/2021 là 624,73 ha do 

cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất ở tại 

đô thị hiện trạng năm 2020 là 226,11 ha, diện tích đất năm 2021 là 570,06 ha, 

tăng 343,95 ha. Kết quả thực hiện tăng 299,40 ha, đạt 87,05% so với kế hoạch. 

Kết quả hiện trạng diện tích đất ở tại đô thị đến 31/12/2021 là 434,0 ha do cập 

nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì diện tích đất có mặt 

nước chuyên dùng hiện trạng năm 2020 là 89,73 ha, diện tích đất năm 2021 là 

107,85 ha, tăng 18,12 ha. Kết quả thực hiện tăng 17,48 ha, đạt 96,47% so với kế 

hoạch.Kết quả hiện trạng diện tích đất có mặt nước chuyên dùng đến 31/12/2021 

là 103,18 ha do cập nhật kết quả thống kê đất đai năm 2021. 

- Các chỉ tiêu còn lại trong nhóm chỉ tiêu đất phi nông nghiệp chưa thực 

hiện được theo kế hoạch được duyệt. 

2.2. Đánh giá những tồn tại thực hiện kế hoạch SDĐ năm 2021 

2.2.1. Những mặt đã đạt được 

Trong năm qua, được sự quan tâm, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và Sở Tài nguyên và Môi trường, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, 

các cấp đã tạo điều kiện cho ngành Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ được 

nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về 

đất đai trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác lập và quản lý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong năm qua trên 

địa bàn huyện thể hiện ở các mặt sau: 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã góp phần tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn 

mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 làm cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, 

cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. 
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Tỷ lệ số công trình đã thực hiện đến 31/12/2021 là 08/107 công trình dự 

án với diện tích 548,37 ha; chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao sang đất ở 

được 14/29 hộ gia đình, diện tích 0,19 ha. Tổng diện tích đã thực hiện xong đến 

31/12/2021 là 548,56 ha, đạt 50,06% so với tổng diện tích đã được phê duyệt. 

Ngoài ra còn có 08/107 công trình dự án đang giải phóng mặt bằng với diện tích 

44,47 ha, đạt 7,48% tổng số dự án được phê duyệt; 12/107 công trình dự án đã 

giải phóng mặt bằng và đang hoàn thiện hồ sơ giao đất với diện tích 152,62 ha, 

đạt 11,21% tổng số dự án được phê duyệt. Đây là tỷ lệ kết quả khả quan, đạt 

tương đối cao trong các năm thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện. 

2.2.2. Những mặt còn tồn tại 

Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn 

huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau: 

- Khi xây dựng KHSDĐ năm 2021 tính nhu cầu sử dụng đất cho các 

ngành để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về sử dụng đất (đất văn hóa, đất giáo dục, 

y tế, thể dục thể thao,…) và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành dự kiến 

thực hiện. Tuy nhiên do nguồn vốn đầu tư hạn chế (gồm vốn ngân sách, vốn 

doanh nghiệp, vốn tự có của nhân dân) nên một số công trình, dự án thực tế triển 

khai thực hiện được không nhiều. 

- Công tác làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn 

huyện còn chậm. 

- Chưa có hướng giải quyết cụ thể cho các dự án triển khai thực hiện theo 

Điều 73 Luật đất đai năm 2013. 

- Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê các loại đất dẫn đến việc 

đánh giá các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch không đầy đủ, chính xác. 

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

năm 2021 

- Một số công trình, dự án do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư nhưng 

chưa tập trung, chủ động để triển khai thực hiện. Vì vậy, có những công trình, 

dự án được chuyển tiếp trong mấy năm liền, nhưng đến nay vẫn chưa được triển 

khai, mặc dù đã được UBND huyện thường xuyên đôn đốc. 

- Một số dự án thực hiện theo điều 73, Luật đất đai 2013 (sử dụng đất 

thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất kinh doanh) gặp rất nhiều khó khăn do 

việc thỏa thuận với những người có đất thuộc phạm vi thực hiện dự án và hoàn 

thiện các thủ tục để nhận chuyển nhượng, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực 

hiện dự án. 
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- Do nguồn vốn đầu tư hạn chế (gồm vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, 

vốn tự có của nhân dân) nên một số công trình, dự án thực tế triển khai thực hiện 

được không nhiều. 

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, 

cắm mốc giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khải thực hiện (dự án đường 

vành đai 4, vành đai 3,5). Một số dự án chưa thực hiện xong các bước trong quy 

trình lựa chọn chủ đầu tư nên chưa triển khai thực hiện (Dự án đô thị HBT, Hà 

Nội, Phú Hưng, Hưng Thịnh Phát giai đoạn II, …). 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tồn tại. Đến 

ngày 10/1/2020, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND 

công tác GPMB triển khai thuận lợi hơn. 

- Do việc chậm thực hiện cam kết hỗ trợ của doanh nghiệp đối với dự án 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ của 03 xã Xuân Quan, Phụng Công, 

Cửu Cao. 

- Do đánh giá số liệu hiện trạng đầu vào từ số liệu thống kê đất đai năm 

2021 đã được phê duyệt, sự chệnh lệch giữa loại đất thống kê theo hiện trạng và 

loại đất thu hồi theo nguồn gốc đất, dẫn đến khó khăn trong công tác lập hồ sơ 

thu hồi đất. 

 - Đến ngày 14/6/2021, kế hoạch sử dụng đất của huyện Văn Giang mới 

được UBND tỉnh phê duyệt, mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

dẫn đến tiến độ thực hiện các dự án còn chậm. 
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PHẦN III 

 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất (Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân bổ từ kế 

hoạch sử dụng đất của cấp tỉnh đến từng đơn vi hành chính cấp xã) 

Hiện nay, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Hưng Yên vẫn 

đang trong quá trình triển khai thực hiện, do đó chưa có chỉ tiêu phân bổ kế 

hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Việc đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang so với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh sẽ được 

đánh giá sau khi được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. 

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

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực đăng ký mới trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 là 15 công trình dự án với diện tích là 30,11 ha, cụ 

thể như sau: 

- Đất an ninh: diện tích 0,25 ha (01 dự án); 

- Đất trồng cây lâu năm: diện tích 1,82 ha (01 dự án); 

- Đất giao thông: diện tích 19,50 ha (09 dự án); 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,10 ha (01 dự án); 

- Đất ở nông thôn: 6,68 ha (02 dự án); 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,76 ha (01 dự án); 

Bảng 06: Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch 

sử dụng đất 2022 huyện Văn Giang 

STT Hạng mục Địa điểm (đến cấp xã) 
Diện tích 

(ha) 

1 Trụ sở công an thị trấn Văn Giang TT Văn Giang 0,25 

2 

Đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 cầu vượt 

Long Hưng qua cao tốc Hà Nội- Hải Phòng 

đến ranh giới khu đô thị Đại An 

Xã Long Hưng; Nghĩa 

Trụ 
4,72 

3 
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.20 đoạn từ 

ĐT.379B đến ĐH.22 huyện Văn Giang 

Xã Nghĩa Trụ, xã Vĩnh 

Khúc 
2,32 

4 

Cải tạo, nâng cấp ĐT.379B đoạn nút giao 

ĐT.378 đến nút giao ĐT.379, huyện Văn 

Giang 

TT Văn Giang 0,36 

5 

Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.379B, đoạn nút 

giao ĐH.23 đến nút giao ĐH.20, huyện Văn 

Giang 

Xã Cửu Cao 0,34 

6 
Cải tạo, nâng cấp ĐT.379B đoạn từ nút giao 

ĐT.379 đến nút giao ĐH.23, huyện Văn Giang 

Xã Cửu Cao, TT Văn 

Giang 
0,33 
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STT Hạng mục Địa điểm (đến cấp xã) 
Diện tích 

(ha) 

7 
Cầu bắc qua kênh Tây trên đường ĐT.377, xã 

Liên Nghĩa 
Xã Liên Nghĩa 0,01 

8 

Kè mái sông Ngưu Giang và chỉnh trang cảnh 

quan tuyến đường ĐH.23, đoạn từ máng kênh 

Tây đến nút giao ĐH.17 

Xã Long Hưng 0,72 

9 
Cải tạo, nâng cấp đường nối ĐH.24 với ĐH.23 

thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng 
Xã Long Hưng 0,16 

10 
Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 382B nhánh phải 

(km 0+00-km 14+420, QL39) 

xã Cửu Cao, Long 

Hưng, Tân Tiến 
10,54 

11 Nhà văn hóa thôn Du Tràng Xã Vĩnh Khúc 0,1 

12 
Đấu giá QSDĐ các vị trí đất xen kẹp trong khu 

dân cư cho nhân dân làm nhà ở 
Xã Mễ Sở 3,57 

13 Nhà máy nước sạch Xã Xuân Quan 1,76 

14 
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng 

năm, đất vườn, đất ao sang đất ở 

TT Văn Giang, Cửu 

Cao, Liên Nghĩa, Long 

Hưng, Mễ Sở, Nghĩa 

Trụ, Phụng Công, Tân 

Tiến, Thắng Lợi, Xuân 

Quan, Vĩnh Khúc 

3,11 

15 Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu năm 

Xã Long Hưng, Mễ Sở, 

Tân Tiến, Nghĩa Trụ, 

Xuân Quan 

1,82 

 Tổng cộng: 15 công trình  30,11 

(Chi tiết tại 10/CH: Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của huyện Văn Giang, tỉn  Hưng Yên) 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất (Xác định nhu cầu sử 

dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chưa thực hiện hết chuyển tiếp 

sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Giang) 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, một số công 

trình, dự án do thiếu vốn đầu tư, thủ tục liên quan đến đất chưa hoàn thành hoặc 

quá trình triển khai chậm nên chưa thực hiện, các công trình dự án này vẫn có 

khả thi và cần thiết đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, do đó 

huyện Văn Giang tiếp tục đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và tổ chức 

thực hiện theo quy định.  

Tổng số công trình dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 93 công trình dự án với diện tích 542,64 ha. 
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Bảng 07: Danh mục công trình, dự án chuyển tiếp sang năm 2022 

STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

1 
Thao trường huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị 

động viên huyện 
xã Liên Nghĩa 3,00 

2 

Khu đô thị nhà vườn sinh thái Xuân Cầu (trong đó 

ODT 76,91 ha; DGD 9,2 ha; DKV 47,23 ha; DGT 

74,63 ha) 

TT. Văn Giang 207,97 

3 Dự án khu đô thị sinh thái Dream City 
Xã Long Hưng, xã 

Nghĩa Trụ 
41,55 

4 Khu đô thị Đại An xã Nghĩa Trụ 25,89 

5 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ xã Cửu 

Cao 
Xã Cửu Cao 19,80 

6 Xây dựng HTKT khu dịch vụ Cầu Ván Xã Xuân Quan 7,59 

7 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương 

mại dịch vụ 
Xã Xuân Quan 0,21 

8 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương 

mại dịch vụ 
Xã Xuân Quan 0,74 

9 
Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp 
Xã Tân Tiến 0,12 

10 Cải tạo nâng cấp ĐH.26 
Xã Long Hưng, 

Liên Nghĩa 
2,42 

11 
Nút giao thông Đường tỉnh 379 và 179 (dự án 

đường giao thông liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên) 
TT. Văn Giang 0,20 

12 Cải tạo và nâng cấp đường ĐH 22 
Xã Tân Tiến, Vĩnh 

Khúc 
1,64 

13 
Cải tạo, nâng cấp đường vào UBND thị trấn Văn 

Giang 
TT. Văn Giang 0,36 

14 

Cải tạo và nâng cấp ĐH17 kéo dài đến ĐT 379 và 

chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng 

chí Tô Hiệu và đồng chí Lê Văn Lương 

Xã Nghĩa Trụ, 

Long Hưng, TT 

Văn Giang 

10,65 

15 

Đường trục trung tâm xã: Tuyến mở rộng về phía 

bên phải đoạn từ giao với đường quy hoạch vành 

đai 3,5- Hà Nội đến giao với đường thôn 13 đi 

thôn 14 

Xã Nghĩa Trụ 1,54 

16 

Đường trục trung tâm xã: đến trường tiểu học Tô 

Hiệu điểm đầu giao với trục đường trung tâm xã, 

điểm cuối giao với đường trước trường tiểu học Tô 

Hiệu 

Xã Nghĩa Trụ 0,37 

17 

Đường trục xã: điểm đầu tư giao với đoạn ra 

đường cột tiêu Lê Cao điểm cuối tiếp giáp đường 

3.5 

Xã Nghĩa Trụ 0,26 

18 

Cải tạo nâng cấp đường ĐH 24 (đoạn từ km 0+00 

đến km 2+800 và đoạn từ km4+900 đến km 

7+100) 

Xã Tân Tiến, TT 

Văn Giang 
0,37 

19 
Xây dựng công trình đường trục chính khu ở đô thị 

mới trung tâm huyện (dọc 2 bên sông Ngưu Giang) 

Xã Cửu Cao, TT 

Văn Giang 
2,80 
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STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

20 
Cải tạo, mở rộng đường nối ĐH 24 (thôn Ngọc Bộ) 

với ĐT 379 
Xã Long Hưng 1,62 

21 
Cải tạo mở rộng cầu Sở Đông bắc qua kênh Tây 

đường ĐH 26 thôn Sở Đông, xã Long Hưng 
Xã Long Hưng 0,08 

22 
Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH 22 kéo dài từ 

ĐH 23 đến ĐT 379 
Xã Tân Tiến 4,19 

23 
Xây dựng cầu bắc qua sông Bắc Hưng Hải (kênh 

Kim Sơn) trên tuyến đường ĐH 22 xã Vĩnh Khúc 
xã Vĩnh Khúc 0,03 

24 

Cải tạo, nâng cấp đường nối đường ĐH 23 (vị trí 

cổng làng Hòa Bình Thượng) đến đường gom 

đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 

Xã Tân Tiến 0,71 

25 

Cải taọ, nâng cấp đường nối ĐT 377 với ĐT 378 

(1 đoạn thuộc tuyến đường ĐH 25) huyện Văn 

Giang 

xã Liên Nghĩa 1,21 

26 

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.24 đoạn từ Nghĩa 

trang liệt sỹ xã Long Hưng đến đình làng thôn 

Ngọc Bộ 

xã Long Hưng 0,22 

27 

Đầu tư xây dựng nút giao khác mức liên thông 

giữa đường vành đai 3.5 với đường cao tốc Hà Nội 

- Hải Phòng 

Xã Long Hưng, 

Tân Tiến 
6,00 

28 
Dự án đầu tư đoạn đường ĐT 382B (bên trái tuyến 

từ Hà Nội đến cầu vượt Long Hưng) 

Xã Cửu Cao, Long 

Hưng 
3,24 

29 

Nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - 

Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa phận tỉnh Hưng 

Yên 

Xã Tân Tiến, Long 

Hưng, TT Văn 

Giang 

8,09 

30 Dự án xử lý đất lún nứt đê tại TT Văn Giang TT Văn Giang 15,27 

31 Dự án cải tạo kênh lấy sa xã Cửu Cao 22,85 

32 

Xây dựng đường dây và trạm biến áp cho khu vực 

huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (Hạng mục 

chống quá tải lưới điện) 

Tân Tiến, Nghĩa 

Trụ, Vĩnh Khúc, 

Long Hưng, Cửu 

Cao, TT Văn 

Giang, Phụng 

Công, Liên Nghĩa, 

Mễ Sở, Thắng Lợi 

0,10 

33 
Xây dựng ĐZ & TBA huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Xã Tân Tiến, 

Nghĩa trụ, Vĩnh 

Khúc, Long Hưng, 

Cửu Cao, TT Văn 

Giang, Phụng 

Công, Liên Nghĩa, 

Mễ Sở, Thắng Lợi 

0,16 

34 
Di chuyển, cải tạo ĐZ 375-E28.11 (ĐZ 373E28.16 

– VG 2) 

Xã Tân Tiến, Long 

Hưng, Cửu Cao 
0,10 
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STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

35 
Lắp đặt Recloser nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện tỉnh Hưng Yên 

Xã Tân Tiến, 

Nghĩa trụ, Vĩnh 

Khúc, Long Hưng, 

Cửu Cao, TT Văn 

Giang, Phụng 

Công, Liên Nghĩa, 

Mễ Sở, Thắng Lợi 

0,04 

36 
Xây dựng ĐZ&TBA huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên năm 2020 

 Vĩnh Khúc, Nghĩa 

Trụ, Cửu Cao, Tân 

Tiến, Phụng Công, 

Mễ Sở, TT Văn 

Giang 

0,09 

37 Xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Yên Mỹ 

xã Tân Tiến, Vĩnh 

Khúc, Nghĩa Trụ, 

Long Hưng 

0,30 

38 
Xây dựng ĐZ và TBA huyện Văn Giang tỉnh 

Hưng Yên năm 2021 

Mễ Sở, Liên Nghĩa, 

Phụng Công, Long 

Hưng, Nghĩa Trụ 

và TT Văn Giang 

0,04 

39 Đất xây dựng cơ sở văn hóa huyện Văn Giang Xã Long Hưng 3,70 

40 Nhà văn hóa Công Luận 1 TT Văn Giang 0,24 

41 Mở rộng trường mầm non Tô Quyền Xã Nghĩa Trụ 0,06 

42 Mở rộng trường tiểu học Xã Long Hưng 1,61 

43 
Chợ nông sản Văn Giang và khu thương mại dịch 

vụ 
Xã Tân Tiến 7,94 

44 Khu nhà ở phố mới Văn Giang 
TT Văn Giang, xã 

Cửu Cao 
2,55 

45 Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát  
TT. Văn Giang, xã 

Cửu Cao 
4,68 

46 Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát giai đoạn II  TT. Văn Giang 5,21 

47 Khu nhà ở thị trấn Văn Giang TT. Văn Giang 4,06 

48 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở TT. Văn Giang 5,35 

49 
Khu tái định cư phục vụ GPMB đường vành đai 

3.5 
TT. Văn Giang 2,00 

50 
Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố 

vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden 

Xã Phụng Công, xã 

Xuân Quan 
5,15 

51 

Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

xã Mễ Sở (khu đất sau nhà ông Hộc, thôn Hoàng 

Trạch) 

Xã Mễ Sở 0,18 

52 
Đấu giá quyền sử dụng đất xã Thắng Lợi (vị trí cửa 

cây xăng đường đi bến đò Dương) 
Xã Thắng Lợi 0,65 

53 
Khu tái định cư phục vụ GPMB đường vành đai 

3.5 
Xã Long Hưng 8,19 

54 Đấu giá QSDĐ các vị trí xen kẹp Xã Long Hưng 0,87 

55 
Đấu giá quyền sử dụng đất giao cho nhân dân làm 

nhà ở khu ao Sốc thôn 10 
Xã Xuân Quan 0,91 
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STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

56 Đất tái định cư xã Nghĩa Trụ 1,08 

57 
Đấu giá QSDĐ giao cho nhân dân làm nhà ở thôn 

Phúc Thọ 
xã Nghĩa Trụ 0,43 

58 Đấu giá QSD đất xen kẹt khu Ao Quán Truyền Xã Cửu Cao 0,19 

59 
Đấu giá QSD đất xen kẹt khu đất thôn Hạ giáp ông 

Doanh 
Xã Cửu Cao 0,01 

60 Đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Bá Khê Xã Tân Tiến 3,35 

61 
Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở (Đội 10 Vĩnh 

An) 
Xã Vĩnh Khúc 0,25 

62 
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở thôn Đông 

Khúc 
Xã Vĩnh Khúc 4,50 

63 Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở Xã Liên Nghĩa 1,23 

64 Mở rộng nghĩa địa thôn Vàng Hạ Xã Cửu Cao 2,27 

65 Mở rộng nghĩa địa thôn Thượng-Nguyễn Xã Cửu Cao 0,65 

66 MR khu NĐ mả đanh - nghĩa trang liệt sỹ Xã Cửu Cao 1,41 

67 Công viên cây xanh  TT. Văn Giang 0,65 

68 
Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống Xuân 

Phúc 
Xã Tân Tiến 2,31 

69 
Mở rộng nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn, hòm 

công tơ điện Trường Phát  
Xã Tân Tiến 0,88 

70 
Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử, điện dân 

dụng, trạm dừng nghỉ và kinh doanh xăng dầu 
Xã Tân Tiến 3,12 

71 

Nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ cao và 

showroom giới thiệu sản phẩm (Cty Hạ tầng công 

nghiệp) 

Xã Tân Tiến 4,22 

72 
Nhà máy sản xuất và lắp ráp máy chế biến thực 

phẩm VPM 
Xã Tân Tiến 2,18 

73 Nhà máy sản xuất bao bì nhựa NK Xã Tân Tiến 0,48 

74 
Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại khuôn đúc, 

hóa mỹ phẩm Toàn Gia Phát 
Xã Tân Tiến 2,65 

75 Xưởng gia công và kinh doanh ván sàn Minh Long Xã Long Hưng 1,78 

76 Đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch Mỹ Văn Xã Long Hưng 0,77 

77 
Dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa DISMY-

POLYPIPE Cúc Phương  
Xã Tân Tiến 4,12 

78 Nhà máy sản xuất bao bì Anh Đức  Xã Tân Tiến 4,84 

79 Nhà máy sản xuất đồ nội thất Phú Hưng Xã Tân Tiến 4,86 

80 Nhà máy Đức Minh OSAKAR GROUP Xã Tân Tiến 5,94 

81 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị 

cơ khí Thắng Lợi 
Xã Tân Tiến 2,27 

82 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện, điện tử và thiết bị 

cơ khí Hoàng Gia 
Xã Tân Tiến 2,00 

83 
Nhà sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và 

dược mỹ phẩm Phú Thái 
Xã Tân Tiến 1,30 
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STT Hạng mục 
Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Diện tích 

(ha) 

84 

Kinh doanh ô tô, xe máy, máy xây dựng, garage 

sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xe máy, kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và cho thuê 

nhà xưởng, kho bãi Tân Hưng Long 

Xã Tân Tiến 3,54 

85 
Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ và văn 

phòng  
TT Văn Giang 3,79 

86 
Bến bốc xếp vật tư và kinh doanh vật liệu xây 

dựng Trung Thắng 
Xã Liên Nghĩa 2,80 

87 
Kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhà hàng Long 

Hưng 
Xã Long Hưng 0,25 

88 
Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Long 

Hưng 
Xã Long Hưng 1,22 

89 
Khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thăng Long 

Resort 
TT Văn Giang 6,01 

90 
Trang trại nông nghiệp công nghệ cao Phúc Sơn 

green 
Xã Nghĩa Trụ 9,50 

91 Vườn sinh thái Sky Garden Xã Nghĩa Trụ 6,32 

92 
Đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê vào mục đích 

đất nông nghiệp khác 
Xã Thắng Lợi 4,02 

93 
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, đất ao sang 

đất ở 

xã Long Hưng, 

Nghĩa Trụ, Phụng 

Công, Tân Tiến, 

Mễ Sở, TT Văn 

Giang 

0,28 

 
Tổng số: 93 công trình dự án   542,64 

(Chi tiết tại 10/CH- Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 của huyện Văn Giang, tỉn  Hưng Yên) 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức hộ gia đình, cá nhân (Xác định nhu 

cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện) 

3.2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức: 

1. Công ty Xuân Cầu: Khu đô thị nhà vườn sinh thái 207,97 ha. 

2. Công ty Cổ phần đầu tư Bảo Hưng: Khu Nhà ở phố mới Văn Giang: 

2,55 ha; 

3. Công ty cổ phần Hưng Thịnh Group: Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát 4,68 ha. 

4. Công ty Cổ phần Vinhomes: Dự án khu đô thị sinh thái Dream City: 

41,55 ha. 

5. Công ty Cổ phần Vinhomes: Dự án khu đô thị Đại An: 25,89 ha; 

6. Công ty cổ phần Hưng Thịnh Group: Khu nhà ở Hưng Thịnh Phát giai 

đoạn II là 5,21 ha. 
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7. Công ty cổ phần Cúc Phương: Nhà máy sản xuất DISMY-POLYPIPE 

4,12 ha. 

8. Công ty TNHH bao bì và thương mại Anh Đức: Nhà máy sản xuất bao 

bì Anh Đức 4,84 ha. 

9. Công ty TNHH Phú Hưng: Nhà máy sản xuất đồ nội thất 4,86 ha. 

10. Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Đức Minh: Nhà máy Đức 

Minh OSAKAR GROUP 5,94 ha. 

11. Công ty TNHH đầu tư Văn Giang: Nhà máy sản xuất thiết bị điện, 

điện tử và thiết bị cơ khí Thắng Lợi 2,27 ha. 

12. Công ty TNHH xây dựng Hoàng Gia: nhà máy sản xuất thiệt bị điện, 

điện tử và thiết bị cơ khí Hoàng Gia 2,00 ha; 

13. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Phú Thái: Nhà máy sản xuất dược 

phẩm, thực phẩm chức năng và dược mỹ phẩm Phú Thái 1,30 ha; 

14. Đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê vào mục đích đất nông nghiệp khác 

xã Thắng Lợi diện tích 4,02 ha; 

15. Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại dịch vụ xã 

Xuân Quan của công ty Thành Đạt 0,21 ha; 

16. Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thương mại dịch vụ của 

công ty Ngọc Bảo 0,74 ha; 

17. Đấu giá QSDĐ để cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của 

Công ty Trường Phát xã Tân Tiến 0,12 ha; 

18. Công ty cổ phần chợ nông sản Văn Giang: Dự án chợ nông sản Văn 

Giang và khu thương mại dịch vụ 7,94 ha; 

19. Dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago 

Palm Garden tại xã Phụng Công, Xuân Quan 6,10 ha; 

20. Công ty TNHH Xuân Phúc - Hưng Yên: Nhà máy chế biến thực phẩm 

và đồ uống Xuân Phúc 2,31 ha; 

21. Công ty CP sản xuất và xây dựng Trường Phát: mở rộng nhà máy sản 

xuất bê tông đúc sẵn, hòm công tơ điện Trường Phát xã Tân Tiến 0,88 ha; 

22. Công ty TNHH thương mại tổng hợp xăng dầu, dầu khí Hưng Yên: 

trạm dừng nghỉ và kinh doanh xăng dầu, xưởng lắp ráp thiết bị điện tử dân dụng 

3,12 ha; 

23. Xưởng gia công và kinh doanh ván sàn Minh Long 1,78 ha; 
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24. Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp: Nhà máy sản 

xuất sản phẩm công nghệ cao và showroom giới thiệu sản phẩm 4,22 ha; 

25. Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ VPM: Nhà máy sản xuất và lắp 

ráp chế biến thực phẩm VPM 2,18 ha; 

26. Công ty Công nghệ cao NK: Nhà máy sản xuất bao bì nhựa NK 0,48 ha; 

27. Công ty Toàn Gia Phát: Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại khuôn 

đúc, hóa mỹ phẩm Toàn Gia Phát 2,65 ha; 

28. Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Tân Hưng Long: 

Kinh doanh ô tô, xe máy, máy xây dựng, garage sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe 

máy, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và cho thuê nhà 

xưởng, kho bãi Tân Hưng Long 3,54 ha; 

29. Công ty cổ phần thương mại Phương Đông: Đầu tư xây dựng khu 

thương mại dịch vụ và văn phòng 3,79 ha; 

30. Doanh nghiệp tư nhân Trung Thắng: bến bốc xếp vật tư và kinh doanh 

vật liệu xây dựng Trung Thắng 2,80 ha; 

31. Hợp tác xã sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu cựu chiến binh xã Long 

Hưng: Kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhà hàng Long Hưng 0,25 ha; 

32. Trung tâm kinh doanh dịch vụ tổng hợp Long Hưng xã Long Hưng 

1,22 ha;  

33. Khu vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng Thăng Long Resort tại TT Văn 

Giang 5,15 ha; 

34. Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Phúc Sơn: trang trại nông 

nghiệp công nghệ cao Phúc Sơn green 9,50 ha; 

35. Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hưng Nghĩa: vườn sinh thái Sky 

Garden 6,32 ha; 

36. Xây dựng cơ sở văn hóa huyện Văn Giang 3,70 ha; 

37. UBND xã Xuân Quan: Xây dựng HTKT khu dịch vụ cầu Ván 7,59 ha; 

Nhà máy nước sạch 1,76 ha; Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

tổng diện tích 0,91 ha; 

38. UBND xã Mễ Sở: Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở 

xã Mễ Sở tổng diện tích 3,75 ha. 

39. UBND xã Cửu Cao: Xây dựng HTKT khu dịch vụ 19,80 ha; Đấu giá 

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Cửu Cao tổng diện tích 0,20 ha; 
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Mở rộng nghĩa địa thông Vàng Hạ 2,27 ha; Mở rộng nghĩa địa thông Thượng- 

Nguyễn 0,65 ha; Mở rộng khu nghĩa địa Mả Đanh- nghĩa trang liệt sỹ 1,41 ha;  

40. UBND xã Nghĩa Trụ: Đấu giá QSDĐ giao cho nhân dân làm nhà ở thôn 

Phúc Thọ 0,43 ha; Đất tái định cư 1,08 ha; Mở rộng trường Tô Quyền 0,06 ha;  

41. UBND xã Thắng Lợi: Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm 

nhà xã Thắng Lợi diện tích 0,65 ha. 

42. UBND thị trấn Văn Giang: khu dân cư mới 5,35 ha; nhà văn hóa Công 

Luận 1 diện tích 0,24 ha; công viên cây xanh 0,65 ha; Khu tái định cư phục vụ 

GPMB đường vàng đai 3.5 là 2,0 ha; Trụ sở công an thị trấn Văn Giang 0,25 ha;  

43. UBND xã Long Hưng: Mở rộng trường tiểu học 1,61 ha; Đấu giá 

QSDĐ các vị trí xen kẹp 0,87 ha; Khu tái định cư phục vụ GPMB đường vàng đai 

3.5 là 8,19 ha; Nhà văn hóa thôn Sở Đông 0,09 ha;  

44. UBND xã Tân Tiến: Đấu giá QSDĐ thôn Bá Khê 3,35 ha;  

45. UBND xã Vĩnh Khúc: Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở (02 vị trí) 

diện tích 4,75 ha; Nhà văn hóa thôn Du Tràng 0,1 ha. 

46. UBND xã Liên Nghĩa: Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 1,23 ha. 

47. Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Thanh: Đầu tư xây dựng nhà 

máy nước sạch Mỹ Văn xã Long Hưng 0,77 ha;  

3.2.2.2. Nhu cầu của hộ gia đìn , c  n ân: 

Nhu cầu sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử 

dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,17 ha. Trong đó: 

- Chuyển mục đích đất hàng năm, đất vườn, ao trong khu dân dân cư 

thành đất ở là 3,39 ha; 

- Đăng ký biến động (chuyển từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây 

lâu năm) là 1,78 ha. 

 (Danh sách các hộ gia đìn , c  nhân phụ lục 01 và phụ lục 02 kèm theo) 

3.2.2.3. Diện tíc  đất k ông t ay đổi mục đíc  sử dụng đất so với hiện trạng: 

* Đất nông nghiệp 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất nông nghiệp không 

thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3.413,39 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa       : 215,85 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác     : 170,81 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm      : 1.162,65 ha; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản      : 251,15 ha; 

- Đất nông nghiệp khác      : 1.598,19 ha. 

* Đất phi nông nghiệp 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp 

không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng là 3.391,67 ha, được thể 

hiện cụ thể như sau: 

- Đất quốc phòng       : 7,16 ha; 

- Đất an ninh       : 6,80 ha; 

- Đất cụm công nghiệp      : 49,86 ha; 

- Đất thương mại, dịch vụ    : 121,90 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:    : 58,99 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  : 3,63 ha; 

- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã  : 1.671,54 ha; 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng   : 47,88 ha; 

- Đất ở tại nông thôn      : 623,05 ha; 

- Đất ở tại đô thị       : 422,38 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan     : 10,03 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp   : 0,50 ha; 

- Đất cơ sở tín ngưỡng      : 16,35 ha; 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    : 185,17 ha; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng    : 102,45 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác    : 24,71 ha. 

3.2.2.4. Diện tíc  đất từ các mục đíc  k  c c uyển sang trong năm kế hoạch 

được chu chuyển n ư sau: 

a. Đất nông nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 3.802,19 ha. Đến năm 

2022 diện tích đất nông nghiệp thực giảm 387,84 ha so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất nông nghiệp là 3.414,35 ha, 

chiếm 47,46% diện tích đất tự nhiên.  

Chi tiết biến động các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 253,73 ha. Đến năm 2022 
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diện tích đất trồng lúa thực giảm 37,88 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Giảm 37,88 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất giao thông 18,8 ha.  

Đất thủy lợi 1,16 ha.  

Đất công trình năng lượng 0,56 ha.  

Đất ở tại nông thôn 4,36 ha.  

Đất ở tại đô thị 13,0 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất trồng lúa là 215,85 ha, chiếm 3% 

diện tích đất tự nhiên 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 212,48 ha.  Đến năm 2022 

diện tích đất trồng cây hàng năm khác thực giảm 41,67 ha so với năm 2021. 

Trong đó: 

- Giảm 41,67 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất thương mại, dịch vụ 8,6 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,2 ha.  

Đất giao thông 9,14 ha.  

Đất công trình năng lượng 0,18 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 5,33 ha.  

Đất chợ 2,51 ha.  

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2 ha.  

Đất ở tại nông thôn 6,07 ha.  

Đất ở tại đô thị 6,64 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 

170,81 ha, chiếm 2,37% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 1274,38 ha.  Đến năm 

2022 diện tích đất trồng cây lâu năm thực giảm 111,73 ha so với năm 2021. 

Trong đó: 

- Giảm 111,73 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 13,73 ha.  



46 

Đất an ninh 0,25 ha.  

Đất thương mại, dịch vụ 5,33 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,31 ha.  

Đất giao thông 36,09 ha.  

Đất thủy lợi 8,16 ha.  

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 3,58 ha.  

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 1,61 ha.  

Đất công trình năng lượng 0,09 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 1,6 ha.  

Đất chợ 2,26 ha.  

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 13,64 ha.  

Đất ở tại nông thôn 9,95 ha.  

Đất ở tại đô thị 12,13 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu năm là 1162,65 ha, 

chiếm 16,16% diện tích đất tự nhiên 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 288,57 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất nuôi trồng thủy sản thực giảm 37,42 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Giảm 37,42 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 1 ha.  

Đất thương mại, dịch vụ 4,53 ha.  

Đất giao thông 5,87 ha.  

Đất thủy lợi 15,27 ha.  

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,34 ha.  

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,1 ha.  

Đất ở tại nông thôn 2,53 ha.  

Đất ở tại đô thị 7,79 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 251,15 ha, 

chiếm 3,49% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất nông nghiệp khác 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 1773,02 ha. Đến năm 2022 
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diện tích đất nông nghiệp khác thực giảm 159,14 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Giảm 174,83 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất quốc phòng 3,0 ha.  

Đất thương mại, dịch vụ 12,54 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 34,91 ha.  

Đất giao thông 44,47 ha.  

Đất thủy lợi 5,00 ha.  

Đất xây dựng cơ sở y tế 1,00 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,3 ha.  

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 15,65 ha.  

Đất ở tại nông thôn 4,29 ha.  

Đất ở tại đô thị 48,67 ha.  

Đất có mặt nước chuyên dùng 5,00 ha.  

- Tăng 15,69 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây lâu năm 13,73 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 1,00 ha.  

Đất giao thông 0,25 ha.  

Đất thủy lợi 0,71 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác là 1613,88 ha, 

chiếm 22,43% diện tích đất tự nhiên. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 3.392,63 ha. Đến năm 

2022 diện tích đất phi nông nghiệp thực tăng 387,84 ha so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp là 3.780,47 ha, 

chiếm 52,54% diện tích đất tự nhiên.  

Chi tiết biến động các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau: 

* Đất quốc phòng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 7,21 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất quốc phòng thực tăng 2,95 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Giảm 0,05 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất ở tại đô thị 0,05 ha.  
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- Tăng 3 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 3 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất quốc phòng là 10,16 ha, chiếm 

0,14% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất an ninh 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 6,8 ha,Đến năm 2022 diện 

tích đất an ninh thực tăng 0,25 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Tăng 0,25 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây lâu năm 0,25 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất an ninh là 7,05 ha, chiếm 0,1% 

diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cụm công nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 49,86 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất cụm công nghiệp không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất cụm công nghiệp là 49,86 ha, 

chiếm 0,69% diện tích đất tự nhiên 

* Đất thương mại dịch vụ 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 121,9 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất thương mại dịch vụ thực tăng 31,97 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Tăng 31,97 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây hàng năm khác 8,6 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 5,33 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 4,53 ha.  

Đất nông nghiệp khác 12,54 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,46 ha.  

Đất giao thông 0,34 ha.  

Đất thủy lợi 0,12 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,05 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất thương mại dịch vụ là 153,87 ha, 

chiếm 2,14% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
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Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 60,42 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực tăng 39,96 ha so với năm 

2021. Trong đó: 

- Giảm 1,43 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất thương mại, dịch vụ 0,46 ha.  

Đất giao thông 0,97 ha.  

- Tăng 41,39 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây hàng năm khác 1,2 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 3,31 ha.  

Đất nông nghiệp khác 34,91 ha.  

Đất giao thông 0,93 ha.  

Đất thủy lợi 0,63 ha.  

Đất có mặt nước chuyên dùng 0,41 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 

100,38 ha, chiếm 1,4% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 7,97 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng thực giảm 4,34 ha so với năm 2021. 

Trong đó: 

- Giảm 4,34 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất ở tại nông thôn 4,34 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 3,63 

ha, chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất phát triển hạ tầng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 1692,91 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất phát triển hạ tầng thực tăng 155,54 ha so với năm 2021. Trong đó: 

- Đất giao thông: 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 925,19 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất giao thông thực tăng 136,11 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 13,22 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 0,25 ha.  
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Đất thương mại, dịch vụ 0,34 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,93 ha.  

Đất thủy lợi 0,06 ha.  

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,12 ha.  

Đất chợ 0,15 ha.  

Đất ở tại nông thôn 0,55 ha.  

Đất ở tại đô thị 10,82 ha.  

+ Tăng 149,33 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng lúa  18,8 ha.  

Đất trồng cây hàng năm khác 9,14 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 36,09 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 5,87 ha.  

Đất nông nghiệp khác 44,47 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,97 ha.  

Đất thủy lợi 32,62 ha.  

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,03 ha.  

Đất công trình năng lượng 0,1 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,04 ha.  

Đất ở tại nông thôn 0,68 ha.  

Đất ở tại đô thị 0,2 ha.  

Đất có mặt nước chuyên dùng 0,32 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất giao thông là 1061,3 ha, chiếm 

14,75% diện tích đất tự nhiên 

- Đất thủy lợi 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 429,14 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất thủy lợi thực tăng 4,05 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 37,02 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 0,71 ha.  

Đất thương mại, dịch vụ 0,12 ha.  

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,63 ha.  
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Đất giao thông 32,62 ha.  

Đất chợ 0,02 ha.  

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,1 ha.  

Đất ở tại nông thôn 1,14 ha.  

Đất ở tại đô thị 1,68 ha.  

+ Tăng 41,07 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng lúa  1,16 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 8,16 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 15,27 ha.  

Đất nông nghiệp khác 5 ha.  

Đất giao thông 0,06 ha.  

Đất ở tại đô thị 11,42 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất thủy lợi là 433,19 ha, chiếm 

6,02% diện tích đất tự nhiên 

- Đất xây dựng cơ sở văn  óa 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 18,2 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa thực tăng 4,04 ha so với năm 2021. Trong 

đó: 

+ Tăng 4,04 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây lâu năm 3,58 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 0,34 ha.  

Đất giao thông 0,12 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 22,24 

ha, chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên 

- Đất xây dựng cơ sở y tế 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 6,76 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất xây dựng cơ sở y tế thực tăng 1 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Tăng 1 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 1 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 7,76 ha, 

chiếm 0,11% diện tích đất tự nhiên 
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- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 108,71 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo thực tăng 1,58 ha so với năm 

2021. Trong đó: 

+ Giảm 0,03 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất giao thông 0,03 ha.  

+ Tăng 1,61 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây lâu năm 1,61 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo là 110,29 ha, chiếm 1,53% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 105,35 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

là 105,35 ha, chiếm 1,46% diện tích đất tự nhiên 

- Đất công trìn  năng lượng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 7,41 ha. Đến năm 2022 diện 

tích đất công trình năng lượng thực tăng 0,73 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 0,1 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất giao thông 0,1 ha.  

+ Tăng 0,83 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng lúa  0,56 ha.  

Đất trồng cây hàng năm khác 0,18 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 0,09 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất công trình năng lượng là 8,14 ha, 

chiếm 0,11% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất công trìn  bưu c ín  viễn thông 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 2,36 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất công trình bưu chính viễn thông 

là 2,36 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất có di tích lịch sử văn  óa 



53 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 1,15 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa là 1,15 

ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên 

- Đất bãi thải xử lý chất thải 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 3,38 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất bãi thải xử lý chất thải không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất bãi thải xử lý chất thải là 3,38 ha, 

chiếm 0,05% diện tích đất tự nhiên 

- Đất cơ sở tôn giáo 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 17,41 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất cơ sở tôn giáo không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất cơ sở tôn giáo là17,41 ha, chiếm 

0,24% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất ng ĩa trang ng ĩa địa 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 63,9 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa thực tăng 3,09 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 4,14 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất thương mại, dịch vụ 0,05 ha.  

Đất giao thông 0,04 ha.  

Đất ở tại đô thị 4,05 ha.  

+ Tăng 7,23 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây hàng năm khác 5,33 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 1,6 ha.  

Đất nông nghiệp khác 0,3 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 66,99 ha, 

chiếm 0,93% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất chợ 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 3,96 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất chợ thực tăng 4,94 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Tăng 4,94 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây hàng năm khác 2,51 ha.  
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Đất trồng cây lâu năm 2,26 ha.  

Đất giao thông 0,15 ha.  

Đất thủy lợi 0,02 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất chợ là 8,9 ha, chiếm 0,12% diện 

tích đất tự nhiên. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 47,88 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng thực tăng 31,49 ha so với năm 2021. 

Trong đó: 

+ Tăng 31,49 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng cây hàng năm khác 2 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 13,64 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 0,1 ha.  

Đất nông nghiệp khác 15,65 ha.  

Đất thủy lợi 0,1 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 

79,37 ha, chiếm 1,1% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất ở tại nông thôn 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 623,73 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất ở tại nông thôn thực tăng 32,56 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 0,68 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất giao thông 0,68 ha.  

+ Tăng 33,24 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng lúa  4,36 ha.  

Đất trồng cây hàng năm khác 6,07 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 9,95 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 2,53 ha.  

Đất nông nghiệp khác 4,29 ha.  

Đất sản xuất vật liệu xây dựng  4,34 ha.  

Đất giao thông 0,55 ha.  

Đất thủy lợi 1,14 ha.  
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Đất cơ sở tín ngưỡng 0,01 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất ở tại nông thôn là 656,29 ha, 

chiếm 9,12% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất ở tại đô thị 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 434 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất ở tại đô thị thực tăng 93,2 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 11,62 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất giao thông 0,2 ha.  

Đất thủy lợi 11,42 ha.  

+ Tăng 104,82 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất trồng lúa  13 ha.  

Đất trồng cây hàng năm khác 6,64 ha.  

Đất trồng cây lâu năm 12,13 ha.  

Đất nuôi trồng thủy sản 7,79 ha.  

Đất nông nghiệp khác 48,67 ha.  

Đất quốc phòng 0,05 ha.  

Đất giao thông 10,82 ha.  

Đất thủy lợi 1,68 ha.  

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 4,05 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất ở tại đô thị là 527,21 ha, chiếm 

7,33% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 10,03 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 10,03 

ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 0,5 ha. Đến năm 2022 diện 

tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp không biến động so với năm 

2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
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nghiệp là 0,5 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 16,36 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất cơ sở tín ngưỡng thực giảm 0,01 ha so với năm 2021. Trong đó: 

+ Giảm 0,01 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất ở tại nông thôn 0,01 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất cở sở tín ngưỡng là 16,35 ha, 

chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 185,17 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 

185,17 ha, chiếm 2,57% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 103,18 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất có mặt nước chuyên dùng thực tăng 4,27 ha so với năm 2021. 

Trong đó: 

+ Giảm 0,73 ha do chuyển sang các loại đất: 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,41 ha.  

Đất giao thông 0,32 ha.  

+ Tăng 5,0 ha do lấy từ các loại đất: 

Đất nông nghiệp khác 5,0 ha.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 

107,45 ha, chiếm 1,49% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp khác 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện là 24,71 ha. Đến năm 2022 

diện tích đất phi nông nghiệp khác không biến động so với năm 2021.  

Như vậy đến hết năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp khác là 24,71 

ha, chiếm 0,34% diện tích đất tự nhiên. 
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3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

3.3.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Giang 

Bảng 08. Diện tích các loại đất phân bổ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT MÃ 
Tổng 

diện tích 

PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

TT 

Văn 

Giang 

Xã 

Cửu 

Cao 

Xã 

Liên 

Nghĩa 

Xã 

Long 

Hƣng 

Xã Mễ 

Sở 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Thắng 

Lợi 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Xuân 

Quan 

  Tổng diện tích tự nhiên  7.194,82  683,37  442,56  620,24  844,62  662,08  814,52  487,00  993,26  495,25  619,80  532,12  

1 Đất nông nghiệp NNP 3.414,35  260,54  115,61  391,24  354,20  433,99  197,33  151,89  579,08  250,44  421,98  258,05  

1.1 Đất trồng lúa  LUA 215,85  6,00              9,47    200,39    

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 215,85  6,00              9,47    200,39    

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 170,81  10,99  60,29  18,05  9,89  4,74  19,90  0,53  6,70  8,41  29,57  1,74  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.162,65  108,49  28,77  43,21  268,92  174,92  149,19  33,30  157,55  19,12  132,08  47,10  

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 251,15  62,10  11,65  26,56  31,12  36,95  11,28  16,95  26,64  18,20  7,15  2,54  

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 1.613,88  72,96  14,90  303,42  44,27  217,38  16,96  101,12  378,73  204,70  52,79  206,67  

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.780,47  422,83  326,96  228,99  490,42  228,10  617,18  335,10  414,18  244,82  197,83  274,06  

2.1 Đất quốc phòng CQP 10,16  3,68    3,00  3,48                

2.2 Đất an ninh CAN 7,05  4,22      1,71      1,12          

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 49,86                49,86        

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 153,87  10,45  23,29  2,80  19,89    52,85  22,29  6,88  0,31  0,34  14,77  

2.5 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 100,38  1,12      25,89  4,64  1,89  0,53  43,63  0,25  16,42  6,01  

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 3,63      1,95        0,95    0,30    0,43  

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.848,45  185,72  246,00  115,57  261,42  115,07  254,32  157,45  194,86  72,86  105,77  139,42  

- Đất giao thông DGT 1.061,30  151,04  72,76  53,93  166,50  46,10  167,23  109,31  132,11  34,22  52,40  75,71  

- Đất thủy lợi DTL 433,19  24,36  66,11  41,42  32,50  48,01  43,81  23,95  39,60  25,16  37,25  51,02  
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TT CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT MÃ 
Tổng 

diện tích 

PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

TT 

Văn 

Giang 

Xã 

Cửu 

Cao 

Xã 

Liên 

Nghĩa 

Xã 

Long 

Hƣng 

Xã Mễ 

Sở 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Thắng 

Lợi 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Xuân 

Quan 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 22,24  1,34  0,23  0,54  11,89  0,62  1,85  0,86  1,26  0,60  0,99  2,06  

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,76  1,16  2,71  0,28  2,64  0,13  0,10  0,09  0,16  0,20  0,16  0,13  

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 110,29  3,45  3,77  13,43  36,55  2,73  23,99  14,47  2,43  1,85  2,66  4,96  

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 105,35  1,02  90,81  0,83  1,52  1,37  0,82  3,47  0,67  1,02  3,14  0,68  

- Đất công trình năng lượng DNL 8,14  0,52  0,71  0,05  0,16  1,57  2,57  0,04  1,66  0,18  0,66  0,02  

- 
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 2,36  0,56  0,01  0,03  0,03  0,03  0,02  1,60  0,02  0,02  0,01  0,02  

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,15          1,05  0,10            

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,38      0,07  0,05  1,02  0,29    0,04  0,14  1,32  0,45  

- Đất cơ sở tôn giáo TON 17,41  1,09  0,67  1,76  2,30  1,99  2,25  1,28  2,02  1,48  1,54  1,02  

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hoả táng 
NTD 66,99  0,65  8,00  3,23  7,17  9,95  9,77  2,07  9,70  8,00  5,41  3,03  

- Đất chợ DCH 8,90  0,51  0,19    0,12  0,50  1,52  0,31  5,19    0,23  0,33  

2.8 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 79,37  20,78      8,92    42,47  5,70        1,50  

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 656,29    39,57  70,69  83,06  81,07  67,60  38,55  107,35  50,04  71,32  47,04  

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 527,21  169,68  11,60    65,19    164,27  72,32        44,15  

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,03  3,57  1,72  0,52  0,54  0,61  0,70  0,43  0,41  0,17  0,54  0,82  

2.12 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,50                      0,50  

2.13 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 16,35  1,32  1,96  0,91  1,10  2,28  0,93  1,10  1,72  1,76  1,96  1,31  

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 185,17  17,29    27,44    22,02        118,42      

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 107,45  5,00  2,80  6,12  13,39  2,41  13,29  34,66  9,47  0,71  1,49  18,11  

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 24,71    0,02    5,82    18,87            

3 Đất chƣa sử dụng CSD                         
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3.3.2. Cân đối nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Văn Giang. 

Bảng 9: Cân đối nhu cầu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện  

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2021 

Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2022 
Tăng 

(+), 

giảm  

(-) ha 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.194,82 100,00 7.194,82 100,00 0,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 3.802,19 52,85 3.414,35 47,46 -387,84 

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa  LUA 253,73 3,53 215,85 3,00 -37,88 

  
Trong đó: Đất c uyên trồng lúa 

nước 
LUC 253,73 3,53 215,85 3,00 -37,88 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 212,48 2,95 170,81 2,37 -41,67 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.274,38 17,71 1.162,65 16,16 -111,73 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 288,57 4,01 251,15 3,49 -37,42 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 1.773,02 24,64 1.613,88 22,43 -159,14 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.392,63 47,15 3.780,47 52,54 387,84 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 7,21 0,10 10,16 0,14 2,95 

2.2 Đất an ninh CAN 6,80 0,09 7,05 0,10 0,25 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 49,86 0,69 49,86 0,69   

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 121,90 1,69 153,87 2,14 31,97 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 60,42 0,84 100,38 1,40 39,96 

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 7,97 0,11 3,63 0,05 -4,34 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.692,91 23,53 1.848,45 25,69 155,54 

  Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 925,19 12,86 1.061,30 14,75 136,11 

- Đất thủy lợi DTL 429,14 5,96 433,19 6,02 4,05 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 18,20 0,25 22,24 0,31 4,04 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,76 0,09 7,76 0,11 1,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 108,71 1,51 110,29 1,53 1,58 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 105,35 1,46 105,35 1,46   

- Đất công trình năng lượng DNL 7,41 0,10 8,14 0,11 0,73 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 2,36 0,03 2,36 0,03   

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,15 0,02 1,15 0,02   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,38 0,05 3,38 0,05   

- Đất cơ sở tôn giáo TON 17,41 0,24 17,41 0,24   

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 63,90 0,89 66,99 0,93 3,09 

- Đất chợ DCH 3,96 0,06 8,90 0,12 4,94 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2021 

Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2022 
Tăng 

(+), 

giảm  

(-) ha 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 47,88 0,67 79,37 1,10 31,49 

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 623,73 8,67 656,29 9,12 32,56 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 434,00 6,03 527,21 7,33 93,20 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,03 0,14 10,03 0,14   

2.12 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,50 0,01 0,50 0,01   

2.13 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 16,36 0,23 16,35 0,23 -0,01 

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 185,17 2,57 185,17 2,57   

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 103,18 1,43 107,45 1,49 4,27 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 24,71 0,34 24,71 0,34   

3 Đất chƣa sử dụng CSD      
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3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

 Sau khi thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 

Bảng 10. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo địa giới hành chính  

TT 

Văn 

Giang 

Xã 

Cửu 

Cao 

Xã 

Liên 

Nghĩa 

Xã 

Long 

Hƣng 

Xã 

Mễ 

Sở 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Thắng 

Lợi 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Xuân 

Quan 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông 

nghiệp 
388,80 223,63 14,03 8,06 29,29 4,08 30,35 0,08 62,33 0,67 5,93 10,34 

1.1 Đất trồng lúa 37,88 30,31         0,72   1,49   5,36   

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 37,88 30,31         0,72   1,49   5,36   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 41,67 7,55 10,55 3,94 2,48 0,02 8,45 0,02 8,18 0,01 0,46 0,03 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 98,00 50,21 1,39 0,92 21,34 0,41 12,03 0,07 11,35   0,01 0,27 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản 36,42 32,13 0,40 0,18 1,40 0,01 0,33   0,20 0,01 0,10 1,66 

1.5 Đất nông nghiệp khác 174,83 103,43 1,69 3,03 4,08 3,64 8,82   41,12 0,65   8,37 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
                        

3 
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải 

là đất ở chuyển sang đất ở 
22,64 16,40 0,20   0,24 0,11 0,25 5,11     0,14 0,19 

 

 

 



62 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi đất năm 2022 

 Sau khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thì diện tích các loại đất cần thu hồi được thể hiện như sau: 

Bảng 11. Kế hoạch thu hồi các loại đất kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Văn 

Giang 

Xã 

Cửu 

Cao 

Xã 

Liên 

Nghĩa 

Xã 

Long 

Hƣng 

Xã 

Mễ Sở 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Thắng 

Lợi 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Xuân 

Quan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đất nông nghiệp NNP 331,26 213,42 14,01 4,29 25,99 3,67 30,14 0,03 23,25 0,66 5,93 9,87 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 37,88 30,30         0,73   1,49   5,36   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 37,88 30,30         0,73   1,49   5,36   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 37,61 7,55 10,55 1,14 1,23 0,02 8,45 0,02 8,17 0,01 0,46 0,03 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 88,18 50,02 1,38 0,01 19,32 0,01 11,98 0,01 5,43   0,01   

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 31,72 28,05 0,40 0,11 1,36   0,16   0,07   0,10 1,47 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 135,87 97,50 1,69 3,03 4,08 3,64 8,82   8,09 0,65   8,37 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 69,69 46,61 12,02 0,20 1,42 0,11 1,73 5,11 1,70   0,39 0,40 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,05 0,05                     

2.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,18       0,17   0,72   0,08     0,21 

2.3 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 4,34             4,34         

2.4 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 51,48 46,36 0,60 0,12 1,04 0,11 0,71 0,77 1,28   0,30 0,19 

- Đất giao thông DGT 11,70 10,82 0,06   0,27 0,09 0,07   0,15   0,09 0,15 

- Đất thủy lợi DTL 35,56 31,49 0,52 0,10 0,67 0,02 0,62 0,77 1,12   0,21 0,04 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 0,03     0,01     0,02           

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                         
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT 

Văn 

Giang 

Xã 

Cửu 

Cao 

Xã 

Liên 

Nghĩa 

Xã 

Long 

Hƣng 

Xã 

Mễ Sở 

Xã 

Nghĩa 

Trụ 

Xã 

Phụng 

Công 

Xã 

Tân 

Tiến 

Xã 

Thắng 

Lợi 

Xã 

Vĩnh 

Khúc 

Xã 

Xuân 

Quan 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,10       0,10               

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 4,09 4,05 0,02 0,01         0,01       

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 0,68     0,08 0,20   0,30   0,02   0,08   

2.6 Đất ở tại đô thị ODT 11,62 0,20 11,42                   

2.7 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01       0,00           0,01   

2.8 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,32               0,32       
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3.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

a. Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 

61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch 

b. Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước 

phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch 

c. Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích hạ tầng kỹ thuật, 

xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị 

trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực 

hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh 

(Chi tiết tại biểu 10/CH: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 

2022 của huyện Văn Giang) 

3.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai đến năm 2022 

3.7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Dự toán thu chi từ đất của phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Văn Giang được dựa vào các căn cứ sau: 

- 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 Luật Đất đai; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ vể sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

- Nghị định số số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi Trường về quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 
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- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 về việc 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 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 về việc hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về thu tiền về thuê đất, thuê mặt nước;  

- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2020 - 2024. 

3.7.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

- Dự kiến các khoản thu từ đất bao gồm: thu từ việc giao đất; cho thuê đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai. 

- Dự kiến các khoản chi về đất bao gồm: Chi cho việc bồi thường khi thu 

hồi đất, hỗ trợ và tái định cư; Chi phí bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển đất 

chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

3.7.3. Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất đến năm 2022 

Bảng 12. Ƣớc tính thu chi từ đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
) 

Thành tiền 

(triệu đồng) 

I Tổng thu     4.610.693 

1 Thu tiền khi giao đất ở nông thôn 29,85 3.000.000 895.441 

2 
Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào 

mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  
71,93 2.000.000 1.438.600 

3 Thu tiền khi đấu giá đất ở đô thị 23,85 9.000.000 2.146.500 

4 Thu tiền chuyển mục đích đất ở tại nông thôn 3,39 3.000.000 101.700 

5 

Chi phí bảo vệ, phát triển trồng lúa khi chuyển 

đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp 

47,42 60.000 28.452 

II Các khoản chi     1.352.285 

1 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng 

năm, nuôi trồng thuỷ sản 
69,33 120.000 83.193 

2 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu 

năm 
88,18 130.000 114.638 

3 Chi đầu tư xây dựng cơ sở Hạ tầng 51,48 300.000 154.454 

4 Chi BT, HT tài sản trên đất     1.000.000 

III Cân đối thu chi ( I-II)     3.258.408 
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Trên đây là dự tính thu, chi dựa trên những khung giá và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Việc thu, chi thực 

tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất 

trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án 

cụ thể. 
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PHẦN IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
 

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trƣờng 

Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường đang đứng trước nhiều thách thức 

đáng quan tâm như: thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với lợi ích kinh 

tế trước mắt trong đầu tư phát triển; thách thức giữa tổ chức và năng lực quản lý 

môi trường còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi phải nhanh chóng đưa công 

tác quản lý môi trường vào nề nếp; thách thức giữa cơ sở hạ tầng, kỹ thuật bảo 

vệ môi trường lạc hậu với khối lượng chất thải đang ngày càng tăng lên; thách 

thức giữa nhu cầu ngày càng cao về nguồn vốn cho bảo vệ môi trường với khả 

năng có hạn của ngân sách Nhà nước và sự đầu tư của doanh nghiệp và người 

dân cho công tác bảo vệ môi trường còn ở mức rất thấp… 

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu bảo vệ môi trường 

trên quan điểm phát triển bền vững của Đảng và chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung giải quyết một số giải pháp 

cơ bản sau: 

  Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết, xây dựng 

các chuẩn mực, hình thành ý thức, lối nghĩ, cách làm, hành vi ứng xử thân thiện 

với thiên nhiên, môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý quyết 

liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc, các vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

 Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với 

phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới cơ chế quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

 Coi trọng yếu tố môi trường trong tái cơ cấu kinh tế, tiếp cận các xu thế 

tăng trưởng bền vững và hài hòa trong phát triển ngành, vùng phù hợp với khả 

năng chịu tải môi trường. Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng 

phải thay đổi theo hướng có lợi cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, tạo ra công ăn việc làm, để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.  

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Củng cố bộ máy và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý sử 

dụng đất đai. 

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với quá trình chuyển đổi cơ cấu 

lao động và cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Quan điểm chỉ đạo trong phát triển nguồn nhân lực là kết hợp đào tạo, phát triển 
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nguồn nhân lực tại địa phương với kêu gọi, thu hút lực lượng lao động chất 

lượng cao từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển trong hiện tại cũng như 

sau này, nhất là nhu cầu nguồn nhân lực của các ngành đòi hỏi hàm lượng tri 

thức cao như công nghệ sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vật liệu 

mới, công nghệ môi trường, thông tin - truyền thông, năng lượng,… 

- Có chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho công tác đào tạo, bao 

gồm: đào tạo nghề cho người lao động; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên 

môn, nghiệp vụ, quản lý, ngoại ngữ tin học, đào tạo sau đại học cho đội ngũ cán 

bộ; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh cho lực 

lượng lao động trong các doanh nghiệp. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

chuyển đổi lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác. 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Giải pháp tổ chức thực hiện: 

+ Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt, 

UBND huyện Văn Giang có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 

của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của huyện và công bố công 

khai nội dung có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân 

dân huyện chủ trì, phối hợp các ngành, các cấp tổ chức thực hiện và kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện quy hoạch. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, đánh giá, 

báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất với Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Sau khi kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, phòng Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng ban, các xã, thị trấn tiến hành xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; thông báo rộng rãi đến tất cả các phòng ban, 

các xã, thị trấn, các thành phần kinh tế, quần chúng nhân dân và trên các phương 

tiện truyền thông để huy động các nguồn lực thực hiện và giám sát thực hiện. 

Các phòng, ban theo lĩnh vực phụ trách của mình phối hợp với các cơ quan hữu 

quan để thực hiện kế hoạch và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. 

+ Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái 

định cư, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với những người dân bị mất đất sản 

xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu 

dân cư mới,... trên địa bàn. 

+ Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tài chính khả thi. Tăng cường thực hiện 

việc đấu giá đất, cho thuê đất hoặc đấu thầu khai thác khoáng sản, vật liệu xây 
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dựng nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

cho người sử dụng đất, khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của 

địa phương theo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi 

trường đất và môi trường sinh thái. 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất 

đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao. 

- Giải pháp giám sát thực hiện: 

+ Kiên quyết không thỏa thuận đầu tư, cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất với những dự án, công trình không nằm trong 

danh mục quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Có biện pháp xử lý kịp thời đối 

với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục 

đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

+ Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, đảm bảo được tính minh bạch 

của quy hoạch sử dụng đất để mọi thành phần kinh tế biết, để tham gia thực hiện. 

+ Cải cách thủ tục hành chính là giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư và 

phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở 

các cấp. 

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đi đôi với làm tốt công tác tuyên 

truyền, giáo dục pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực thi đối với cả cơ quan 

nhà nước, cán bộ công chức, các tổ chức kinh tế và mọi người dân. 

4.4. Các giải pháp khác 

- Giải pháp về cơ chế, chính sách: 

+ Nhà nước cần có cơ chế chính sách tạo nguồn về tài chính để các chủ 

thể thực hiện đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

cấp thẩm quyền phê duyệt. 

+ Khuyến khích, tạo điều kiện để nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử 

dụng đất khi bị thu hồi đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích khác và bảo hộ 

quyền lợi của người nông dân tránh để nông dân vào vị thế bất lợi do không 

tham gia quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ người nông 

dân trong giai đoạn kiến thiết cơ bản khi trồng các loại cây lâu năm. Việc 

chuyển mục đích sử dụng đất phải được gắn với lợi ích của Nhà nước - nhà đầu 

tư và hộ nông dân bị thu hồi đất. 
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+ Chính sách điều chỉnh quá trình đô thị phù hợp với tốc độ phát triển 

công nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế và rà soát, bổ 

sung, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất 

xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, hiện đại, thân thiện 

với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

+ Cơ chế tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Có giải pháp và chính sách cụ thể đảm bảo quỹ đất 

cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là các 

khu vực gần khu công nghiệp. 

- Giải pháp về vốn đầu tư: 

+ Cải thiện môi trường đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, ban hành 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp triển khai các dự án công nghiệp, 

xây dựng các khu đô thị, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút đầu tư trong các lĩnh 

vực giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ và môi 

trường. Đối với huyện Văn Giang cần đẩy nhanh hơn nữa việc thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư trọng tâm vào dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng 

các khu đô thị (khu đô thị sinh thái Dream City, khu đô thị Đại An, khu đô thị 

nhà vườn sinh thái và khu nghỉ dưỡng Văn Giang của Công ty TNHH Xuân 

Cầu,…). 

+ Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch, trong đó cần thu hồi cả 

phần diện tích bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn 

vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đẩy 

mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 

+ Rà soát, bổ sung chính sách thu hút đầu tư, tổ chức các chương trình 

xúc tiến đầu tư trong nước, kêu gọi đầu tư dưới nhiều hình thức. 

- Giải pháp về giải phóng mặt bằng: 

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để lấy lại lòng tin của các nhà đầu 

tư khi họ đưa các dự án kinh doanh đầu tư vào địa bàn huyện cũng như để người 

dân yên tâm đầu tư vào sản xuất…. Do đó huyện cần tập trung xây dựng kế 

hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp, tập trung nhân lực, tổ chức tuyên truyền, 

vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu rõ những đổi 

mới của chính sách pháp luật về đất đai, hiểu rõ lợi ích mà dự án mang lại cho 

sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như của tỉnh. 

- Giải pháp về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và cải tạo đất 
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+ Đầu tư xây dựng các công trình, xử lý chất thải ở các khu, cụm công 

nghiệp, bệnh viện, đô thị, đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi 

thải ra môi trường, các khu công nghiệp được phép hoạt động khi có khu xử lý 

chất thải hoàn chỉnh. 

+ Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó biến đổi 

khi hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang được xây dựng trên cơ 

sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng đất 

của các ngành, các xã, thị trấn. Từ đó tổng hợp, xây dựng định hướng cho phát 

triển kinh tế xã hội chung của huyện. Do đó, kế hoạch sử dụng đất được xây 

dựng mang tính hệ thống và phù hợp với mục tiêu, chiến lược về phát triển kinh 

tế xã hội trong thời gian tới. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Văn Giang được xây dựng theo 

đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường,... Do vậy mà Kế 

hoạch sử dụng đất mang tính khả thi cao. 

Kết quả tính toán xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022, quỹ đất sử 

dụng của huyện sẽ có nhiều thay đổi đáng kể (đất nông nghiệp giảm, tăng đất 

phi nông nghiệp). Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ và chính quyền 

huyện Văn Giang cần phải có chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, đồng 

thời phải có những biện pháp thực hiện tích cực để huy động được các nguồn 

nhân lực, tài lực, vật lực nhằm khai thác hết tiềm năng của huyện. Bên cạnh 

nhân tố nội lực, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài cũng rất quan trọng, không thể thiếu, 

mà trước hết là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hưng Yên.      

II. KIẾN NGHỊ  

Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sớm xem xét phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 huyện Văn Giang để UBND huyện đủ cơ sở pháp lý thực hiện vai 

trò quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phương. 

Tăng cường việc giám sát và quản lý kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

Đề nghị UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành, hỗ trợ đầu tư kinh phí kịp thời 

cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội dự kiến xây dựng./. 
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Phụ lục biểu 

Hệ thống biểu trong kế hoạch sử đất hàng năm cấp huyện 

(Ban  àn  kèm t eo T ông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) 

 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu 

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Giang 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện 

Văn Giang 

3 Biểu 02B/CH 
Đánh giá danh mục các công trình dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Văn Giang 

4 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Văn Giang 

5 Biểu 07/CH 
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của huyện 

Văn Giang 

6 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2022 của huyện Văn Giang 

7 Biểu 10/CH 
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2022 

của huyện Văn Giang 

8 Biểu 13/CH 
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Văn Giang 

9 Phụ lục 01 

Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây 

hàng năm, đất vườn, đất ao thành đất ở năm 2022 của huyện 

Văn Giang 

10 Phụ lục 02 
Tổng hợp nhu cầu đăng ký biến động sử dụng đất năm 2022 

của huyện Văn Giang 

 

 


