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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2020  
 

 

Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 
Thực hiện Công văn số 445/STNMT-QLĐĐ ngày 14/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đề xuất thực hiện dự án thuộc danh mục dự án 

thu hút đầu tư. 

Trên cơ sở kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các năm 

2016, 2017, 2018, 2019 và số liệu ước thực hiện đến hết năm 2020.  

Ngày 31/12/2019, UBND huyện Đình Lập đã có Báo cáo số 756/BC-

UBND về việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến ngày 31/12/2019. Trên cơ 

sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến trong năm 2020 theo số 

liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ điều chỉnh 

2016-2020, dự kiến tính đến ngày 31/12/2020 như sau: 

1. Tình hình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

huyện Đình Lập 

1.1. Về quy hoạch 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Đình Lập đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/10/2018. Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập theo quy định tại Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.  

1.2. Về kế hoạch sử dụng đất 

Đa ̃tiến hành lâp̣ Kế hoac̣h sử duṇg đất hà ng năm cấp huyêṇ các năm  

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Công tác lập và quản lý quy hoac̣h , kế hoac̣h sử duṇg đất đươc̣ quan tâm 

thưc̣ hiêṇ, đáp ứng như cầu sử dụng đất của các ngành , các lĩnh vực, trình tự thủ 

tục đúng theo quy định . Quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất đươc̣ phê duyêṭ đều 

đươc̣ niêm yết công khai ; việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất để thực hiện 

các dự án đầu tư đều được căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất  

- Đối với nhóm đất nông nghiệp: Diện tích theo Quyết định phê duyệt là          

102.143,94ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 100.033,71ha, đạt 97,93 % 

so với quy hoạch được duyệt. 

-  Đối với nhóm đất phi nông nghiệp: Diện tích theo Quyết định phê duyệt 

là 11.142,53 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 10.331,69 ha, đạt 92,25 % 

so với quy hoạch được duyệt. 

- Đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Diện tích theo Quyết định phê duyệt 

là 4.056,47ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là 1.115,39ha, đạt 27,49 % so 

với quy hoạch được duyệt. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1) 

2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất  

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp: 

Diện tích theo Quyết định phê duyệt là 1.017,75ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 306,90ha, đạt 30,15% so với quy hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân kết quả thực hiện chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất từ 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thấp là do trong phương án Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã xác định diện tích đất rừng sản xuất chuyển 

sang đất phi nông nghiệp cao (813,58ha) để thực hiện 03 công trình có diện tích 

lớn (Công trình: Khu tái định cư Nà Loòng, Khu tái định cư Pò Háng thuộc dự 

án Hồ chứa nước Bản Lải và công trình Làng thanh niên lập nghiệp xã Bắc Xa). 

Tuy nhiên, khi triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải thì nhu cầu tái định cư 

giảm nên UBND tỉnh chỉ đạo không thực hiện công trình khu tái định cư Nà 

Loòng thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải, công trình Làng thanh niên lập 

nghiệp xã Bắc Xa và một số đường giao thông không thực hiện do không có 

nguồn vốn đầu tư, do vậy kết quả thực hiện đạt thấp. 

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: Diện tích 

theo Quyết định phê duyệt là 197,00ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2020 là  

94,52ha, đạt 47,98% so với quy hoạch được duyệt.  

Nguyên nhân thực thiện chỉ tiêu thấp so với quy hoạch được duyệt là bố 

trí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa, 

màu, đất trồng cây lâu năm) đất nông nghiệp khác cao (197,00 ha) để bố trí đất 

sản xuất nông nghiệp cho các hộ tái định cư tại công trình: Khu tái định cư Nà 

Loòng, Khu tái định cư Pò Háng thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải và công 

trình Làng thanh niên lập nghiệp xã Bắc Xa. Tuy nhiên, khi triển khai dự án Hồ 

chứa nước Bản Lải thì nhu cầu tái định cư giảm nên UBND tỉnh chỉ đạo không 

thực hiện công trình khu tái định cư Nà Lòong thuộc dự án hồ chứa nước Bản 

Lải, công trình Làng thanh niên lập nghiệp xã Bắc Xa không thực hiện do không 

có nguồn vốn đầu tư. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2) 
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2.3. Kết quả thực hiện kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng  

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng vào mục đích đất nông 

nghiệp: Diện tích theo Quyết định phê duyệt là 3.978,00ha, kết quả thực hiện 

đến 31/12/2020 là  1.100,82 ha, đạt 27,67% so với quy hoạch được duyệt.  

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng vào mục đích đất phi nông 

nghiệp: Diện tích theo Quyết định phê duyệt là 78,19ha, kết quả thực hiện đến 

31/12/2020 là 14,57ha, đạt 18,63% so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân 

kết quả đạt thấp là do trong quy hoạch đến năm 2020 đưa đất chưa sử dụng vào 

mục đích đất nghĩa trang, nghĩa địa lớn (38,0ha). Đến nay, chưa thực hiện được 

việc xây dựng các nghĩa trang, nghĩa địa tập trung tại các xã do phong tục tập 

quán của địa phương. Một phần diện tích đưa vào sử dụng vào mục đích đất 

phát triển hạ tầng công trình tái định cư Nà Lòong thuộc dự án hồ chứa nước 

Bản Lải và công trình Làng thanh niên lập nghiệp xã Bắc Xa không thực hiện 

nên kết quả đạt thấp. 

Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích nông, lâm 

nghiệp chưa đạt so với quy hoạch được phê duyệt, do trong phương án Quy 

hoạch sử dụng đất đã quy hoạch đưa chưa sử dụng vảo mục đích trồng rừng 

phòng hộ cao 2.040,0ha (của dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn xã Bắc 

Xa). Đến thời điểm hiện tại, dự án mới thực hiện được một phần diện tích, còn 

phần lớn diện tích chưa thực hiện được do không có nguồn vốn đầu tư. 

(Chi tiết tại Phụ lục 3) 

2.4. Kết quả thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất để thực hiện các công trình, dự án 

- Kết quả thu hồi đất để thưc hiện các công trình, dự án: 

+ Năm 2016: Thu hồi đất để thực hiện 10 công trình, dựa án; tổng diện 

tích đất thu hồi là 194.105,3 m
2
. 

+ Năm 2017: Thu hồi đất để thực hiện 06 dự án, công trình; tổng diện 

tích đất thu hồi là 287.539,9 m
2
. 

+ Năm 2018: Thu hồi đất để thực hiện 07 dự án, công trình; tổng diện 

tích đất thu hồi là 242.901,9 m
2
. 

+ Năm 2019: Thu hồi đất để thực hiện 05 dự án, công trình; tổng diện 

tích đất thu hồi là 727.850,9m
2
. 

+ Năm 2020: Dự kiến thực hiện 09 công trình, dự án; tổng diện tích đất 

thu hồi là 935.700,0m
2
. 

- Kết quả giao đất thuộc thẩm quyền: 

+ Giao đất không thu tiền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư Khu 6, thị 

trấn Đình Lập, diện tích là 197,0 m
2
. 

+ Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có thu tiền sử dụng đất: thực hiện 

giao đất tái định cư tại Khu 7, thị trấn Đình Lập cho 10 hộ gia đình bị thu hồi 
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đất, tổng diện tích 765,0 m
2
 (Trong đó: 09 hộ bị thu hồi đất bởi dự án Trường 

THPT huyện Đình Lập, 01 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án ĐTXD nâng cấp Km 47- 

Km 58 trên Quốc lộ 4B, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). 

- Kết quả cho thuê đất thuộc thẩm quyền: 

+ Cho thuê đất đối với 01 cá nhân, với diện tích 666,6m
2
. 

  - Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp đối với các hộ gia đình cá nhân là 16.405,3m
2
, trong đó: 

+ Năm 2016: Tổng số 11 hồ sơ, 11 thửa đất của 11 hộ gia đình, cá nhân 

với tổng diện tích là 1.098,3m
2
. 

+ Năm 2017: Tổng số 13 hồ sơ, 13 thửa đất của 13 hộ gia đình, cá nhân 

với tổng diện tích là 3.503,3m
2
. 

+ Năm 2018: Tổng số 06 hồ sơ, 06 thửa đất của 06 hộ gia đình, cá nhân 

với tổng diện tích là 2.346,9m
2
. 

+ Năm 2019: Tổng số 45 hồ sơ, 48 thửa đất của 45 hộ gia đình, cá nhân 

với tổng diện tích là 9.456,8m
2
. 

3. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân trong 

việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

Nhìn chung, công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2016-2020 đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, 

góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng đất đai phục vụ mục tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

3.1. Những mặt đạt được 

- Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được triển khai đồng bộ 

từ cấp huyện tới cấp xã, đã góp phần kiểm soát việc giao đất, cho thuê đất, thu 

hồi và chuyển mục đích sử dụng đất  theo trình tự, thủ tục quy định của pháp 

luật hiện hành về đất đai. 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch đất đạt tỷ lệ cao so với quy 

hoạch được duyệt (97,93% đối với nhóm đất nông nghiệp; 92,54% đối với nhóm 

đất phi nông nghiệp).  

- Chủ động dành quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đáp ứng 

nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Đảm bảo sử dụng đất tiếp kiệm, hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ 

môi trường sinh thái. 

- Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dung đất đã nâng cao ý thức làm 

việc, xác định được tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất của các cấp chính quyền địa phương. Từ đó nâng cao vai trò, sự chỉ 

đạo và quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo. 
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3.2. Những hạn chế 

Những tồn tại yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất được thể hiện ở những mặt sau: 

- Một số chủ đầu tư, người sử dụng đất không kịp thời đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất của mình để đưa vào phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên 

một số công trình dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi có nhu cầu 

không thực hiện được. 

- Một số công trình, dự án chưa có chủ trương đầu tư khi lập Quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất nhưng thực hiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lại có 

quyết định đầu tư nên phải bổ sung, cập nhật để thực hiện thu hồi đất, bổi 

thường, GPMB. 

- Một số công trình, dự án đầu tư đã có trong chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, 

hoặc thiếu kinh phí bồi thường để giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện dự án. 

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt ở các cấp chưa nghiêm và thường xuyên. Tình trạng sử 

dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch một số trường hợp chưa được phát hiện và 

xử lý kịp thời. 

- Ý thức chấp hành của một số người sử dụng đất chưa cao trong việc 

thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và pháp luật về Đất đai. 

4. Đề xuất thực hiện công trình dự án chưa có trong điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện 

Trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất thực 

hiện chưa hết các chỉ tiêu được duyệt so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020. Vận dụng quy định tại Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 8, Điều 

2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số Nghị định thi hành Luật Đất đai. 

UBND huyện Đình Lập xin đề xuất 03 danh mục công trình, dự án chưa 

có trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nhưng còn chỉ tiêu sử 

dụng đất so với chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt, để bổ sung đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 như sau: 

1-  Dự án: Khu dân cư và chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình, 

huyện Đình Lập 

- Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình 

Lập; 

- Quy mô diện tích: 37.746,5 m
2
 (3,77ha); 

- Các hạng mục: Đất chợ 0,52ha (trong đó diện tích đã được phê duyệt 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 0,45ha); Đất ở 1,15ha; Đất hạ tầng kỹ 

thuật 1,26ha; Đất cây xanh 0,03ha; đất taluy 0,80ha; 
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- Lấy vào các loại đất: NTS (6.300 m2); HNK (9.600 m2); CLN (9.400 

m2); ODT (300m2) RSX (12.100m
2
); 

- Căn cứ lập đề xuất: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nông Trường 

Thái Bình, huyện Đình Lập được lập năm 2009, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại 

Quyết Định số 2179/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 với tổng diện tích 156,0ha. 

Trong những năm gần đây kinh tế xã hội của thị trấn nói riêng và các xã lân cận 

nói chung ngày càng phát triển, mật độ dân số của thị trấn ngày càng tăng do tác 

động của nền kinh tế thị trường. Khu vực thị trấn Nông Trường Thái Bình và 

các xã lân cận chưa có địa điểm chợ phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa, việc 

trao đổi hàng hóa được tổ chức dọc tuyến QL31 khu trung tâm và hành lang an 

toàn giao thông. Trên cơ sở hạng mục Chợ đã có trong phương án điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện (quy mô 0,45ha). UBND huyện 

đã có chủ trương đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu về phát triển về nhà ở và địa 

điểm trao đổi hàng hóa. UBND huyện định hướng và đề xuất xây dựng dự án 

Khu dân cư và chợ trung tâm thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập 

tạo cơ sở hạ tầng cho thị trấn và từng bước nâng cấp đô thị. 

2- Dự án: Khu đô thi ̣ phía đông thị trấn Đình Lập 

- Địa chỉ: TT. Đình Lập và xã Đình Lập; 

- Quy mô diện tích: 154.000,0 m
2
 (15,40ha); 

- Các hạng mục : Đất ở liền kề và đất ở biệt thự 5,49ha; Hạ tầng kỹ thuật 

6,69 ha; Đất giáo dục - Nhà trẻ 0,15ha; Đất nhà văn hóa 0,10ha; Đất thương mại 

dịch vụ 0,23ha; Đất cây xanh công cộng 1,66ha; Đất mặt nước, sông suối trong 

khu dân cư 1,08ha; 

- Lấy vào các loại đất: LUK (76.100m
2
); HNK(17.000m

2
); CLN 

(20.000m
2
); DGT (2.400m

2
); ODT (300m

2
); SON (14.200m

2
); DCS (24.000m

2
); 

- Căn cứ lập đề xuất: Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập được 

quy hoạch phát triển mở rộng từ dự án Khu dân cư Nà Quan, thị trấn Đình Lập, 

quy mô diện tích 5,22ha (trong đó đất ở đô thị 3,0ha; đất hạ tầng 2,22ha) đã có 

trong danh mục điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020. Thực hiện Thông báo số 

02/TB-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận của Chủ 

tịch tại cuộc họp các Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND về chủ trương nghiên 

cứu một số Khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBD huyện Đình Lập đã 

khảo sát xây dựng quy hoạch chi tiết Dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình 

Lập quy mô 15,40ha trên cơ sở mở rộng dự án Khu dân cư Nà Quan, phần diện 

tích mở rộng (10,18ha) thuộc địa giới hành chính của xã Đình Lập. 

3- Khu dân cư khu 7 thị trấn Đình Lập (Khuổi In) 

- Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Đình Lập; 

- Quy mô diện tích: 45.500,0m
2
 (4,50ha); 

- Các hạng mục: Đất ở đô thị 2,73ha; Đất hạ tầng trong khu dân cư 1,82ha 

- Lấy vào các loại đất: RSX (45.500m
2
); 

- Căn cứ lập đề xuất: Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất về đất ở đô thị 
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tại thị trấn Đình Lập và các xã lân cận. UBND huyện định hướng xây dựng Khu 

dân cư khu 7, thị trấn Đình Lập trên cơ sở khu đất rừng sản xuất do Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập trả về địa phương. 

5. Kết luận, kiến nghị 

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành liên quan và các chủ sử dụng đất 

trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là rất lớn. Vì vậy, để thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả cần phải tăng cường công tác giám sát 

thực hiện quy hoạch, tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng và hoàn thành các 

công trình trọng điểm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chính 

sách, pháp luật, quy định, chế tài liên quan đến sử đất đai trong công tác quản lý, 

sử dụng và bảo vệ quỹ đất. 

- Đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu cho UBND 

tỉnh cho phép thực hiện việc thu hồi đất đối với các công trình, dự án chưa có 

trong quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt nhưng còn chỉ tiêu sử dụng đất 

trong điều chỉnh quy hoạch đối với dự án thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến hết năm 2020./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 
- CT, các PCT UBND huyện (đ/c Đạm); 

- Phòng TN&MT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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