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ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong tất cả các điều kiện cần thiết để quá trình sản xuất được thực hiện,
tạo ra của cải vật chất, cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người;
đất đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đất đai vừa là tư liệu sản
xuất vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp và cũng là nơi xây dựng các
công trình phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh và an ninh quốc phòng.
Để sử dụng triệt để, hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ
cảnh quan và môi trường sinh thái đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo
hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ một
vai trò rất quan trọng.
Việc lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng kế
hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo các nội dung quy định Luật
Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất;
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSDĐ 5 năm kỳ đầu (20112015) tỉnh Kiên Giang đã được Chính phủ thông qua bởi Nghị quyết số 63/NQCP ngày 25 tháng 05 năm 2015. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hòn Đất đã được UBND tỉnh xét duyệt
thông qua quyết định số 987/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 5 năm 2015.
Hiện nay, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSDĐ 5
năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kiên Giang đã được Thủ tướng chính phủ ban
hành Nghị quyết số 79/NQ-CP, ngày 18 tháng 6 năm 2018. Trên cơ sở đó,
huyện tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất đến năm
2020 và đã lập KHSDĐ hàng năm của các năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Huyện Hòn Đất đã tiến hành thực hiện theo phương án quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh xét duyệt. Tuy vậy, trong thời gian tới
một số danh mục, hạng mục, chỉ tiêu sử dụng đất cần phải điều chỉnh để phù
hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chủ trương đầu tư cũng như định
hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn sắp tới của huyện, cũng như
phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.
Ngoài ra theo phân loại đất mới, một số chỉ tiêu đất mới cần được xác định hoặc
điều chỉnh theo quy định của Luật đất đai 2013.
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Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020 và lập kế hoạch
sử dụng đất hàng năm tập trung điều chỉnh các chỉ tiêu, chức năng sử dụng đất
đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu của các
ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Kết quả của điều chỉnh quy hoạch
làm cơ sở quản lý đất đai trên địa bàn đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất
hàng năm của huyện.
Để quản lý Nhà nước về đất đai theo đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban
nhân dân huyện tiến hành lập: “Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 huyện Hòn
Đất, tỉnh Kiên Giang”. Với mục đích dự báo nhu cầu và phân bổ lại quỹ đất trên
địa bàn huyện cho phù hợp, đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các
ngành, các lĩnh vực thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
1. Mục tiêu dự án
- Đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng và phương hướng, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của huyện Hòn Đất. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến
động đất đai trong giai đoạn (2010-2015).
- Cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất do tỉnh phân bổ vào điều kiện thực tế
của huyện đến năm 2020, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn,
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhằm sử dụng quỹ
đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
- Cân đối, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa
phương đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến
năm 2020 đến từng năm theo đơn vị hành chính cấp xã.
- Cung cấp tầm nhìn tổng quan để các ngành và địa phương triển khai
thực hiện đồng bộ các mục tiêu quy hoạch đề ra, từ đó góp phần quản lý chặt
chẽ nguồn tài nguyên đất đai, kế hoạch hóa việc giao đất, cho thuê, thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất,… trên địa bàn huyện.
- Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến
đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến từng đơn
vị hành chính cấp xã.
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2. Phạm vi lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Dự án nghiên cứu lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai cho toàn lãnh
thổ huyện Hòn Đất với diện tích 103,956.82 ha, gồm 02 nhóm đất là nông nghiệp
và phi nông nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch được lập cho thời kỳ (2016-2020).
3. Phƣơng pháp lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Để lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành,
quá trình thực hiện vận dụng một số phương pháp chính như sau:
- Phương pháp thống kê
- Phương pháp điều tra
- Phương pháp kế thừa
- Phương pháp phân tích
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp đánh giá đất đai của FAO
- Phương pháp bản đồ và GIS
- Phương pháp dự báo
- Phương pháp tổng hợp
- Phương pháp chuyên gia
- Phương pháp đánh giá đa mục tiêu
4. Tổ chức thực hiện và phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang.
- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở,ngành tỉnh.
- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang.
- Cơ quan phối hợp: phòng, ban và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện.
- Thời gian thực hiện: năm 2018-2019.
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5. Nội dung, trình tự và sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
5.1. Nội dung
- Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định
theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
qui định chi tiết một số điều thi hành Luật Đất đai, bao gồm:
- Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân
bổ trong QHSDĐ của cấp tỉnh.
- Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH
của cấp huyện.
- Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện được Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm
2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất. Cụ thể như sau:
Bảng 1: Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Chỉ tiêu
đƣợc
phân bổ

Chỉ tiêu
đƣợc xác
định

Chỉ tiêu đƣợc
xác định bổ
sung

I
1
1.1

Loại đất
Đất nông nghiệp
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất khu chế xuất
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng
Đất có di tích lịch sử văn hoá
Đất danh lam thắng cảnh
Đất bãi thải xử lý chất thải

NNP
LUA
LUC
HNK
CLN
RPH
RDD
RSX
NTS
LMU
NKH
PNN
CQP
CAN
SKK
SKT
SKN
TMD
SKC
SKS
DHT
DDT
DDL
DRA

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
x
x
x
0
0
x
x

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
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ONT
ODT
TSC
DTS
DNG
TON

Chỉ tiêu
đƣợc
phân bổ
x
x
x
x
x
x

Chỉ tiêu
đƣợc xác
định
0
0
0
0
0
0

Chỉ tiêu đƣợc
xác định bổ
sung
x
0
x
x
0
0

NTD

x

0

x

SKX
DSH
DKV
TIN
SON
MNC
PNK
CSD
KCN
KKT
KDT

0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KVL
KVN
KPH
KDD
KSX
KKN
KDV
KDL

0
0
0
0
0
0
0
0

x
x
x
x
x
x
x
x

0
0
0
0
0
0
0
0

KON

0

x

0

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
lễ
Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất Sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất phi nông nghiệp khác
Đất chưa sử dụng
Đất khu công nghệ cao*
Đất khu kinh tế*
Đất đô thị*
Khu chức năng*
Khu vực chuyên trồng lúa nước
Khu vực chuyên trồng cây lâu năm
Khu vực rừng phòng hộ
Khu vực rừng đặc dụng
Khu vực rừng sản xuất
Khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Khu đô thị - thương mại - dịch vụ
Khu du lịch
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông
nghiệp nông thôn

2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Trong đ :
x: Được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung;
0: Không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung;
*: Không tổng hợp khi tính toán diện tích tự nhiên.
- Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu của huyện.
- Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng.
- Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
- Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
5
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5.2 Trình tự tiến hành các nội dung
Đánh giá tài nguyên đất
đai: đất, nước, khí hậu,…

Điều kiện phát triển
kinh tế - xã hội

Đánh giá tiềm năng
đất đai

Định hướng phát triển
kinh tế-xã hội

Quản lý sử dụng đất, biến
động đất đai, QHSDĐ,…

Định hướng dài hạn về
sử dụng đất

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế xã hội
Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đề xuất các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Hình 1: Tiến trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
(theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT)
5.3 Sản phẩm
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (kèm bảng, biểu số liệu, bản đồ A4-A3):
- Bản đồ: tỷ lệ 1/25.000:

05 bộ

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015:

05 bản

+ Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020:

05 bản

+ Bản đồ chuyên đề có liên quan (nếu có):

05 bộ

- Đĩa CD (lưu trữ dữ liệu):

01 đĩa
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PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
HUYỆN HÕN ĐẤT
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Căn cứ pháp lý
- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý,
sử dụng đất trồng lúa;
- 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;
- Nghị Quyết số 63/2009/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm
bảo an ninh lương thực quốc gia;
- Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về phê duyệt
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2015)
tỉnh Kiên Giang;
- Nghị Quyết số 90/NQ-CP ngày 05/12/2014 của Chính phủ về việc xét
duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch
sử dụng đất vào mục đích an ninh 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Công an;
- Nghị Quyết số 91/NQ-CP ngày 05/12/2014 về việc xét duyệt quy hoạch
sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
vào mục đích quốc phòng 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Quốc phòng;
- Nghị Quyết 79/2018/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Thủ tướng chính phủ
về việc điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Kiên Giang;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất;
- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
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- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/03/2015 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 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.
- Nghị Quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh
Kiên Giang về nhiệm vụ phát triển KTXH 05 năm giai đoạn 2016-2020 tỉnh
Kiên Giang;
- Quyết Định số 1255/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang
đến năm 2020;
- Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/08/2016:
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020;
- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/04/2018 của Thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Công văn số 1244/TCQLĐĐ-CQHĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên - Môi trường ngày 22/9/2014 về việc hướng dẫn điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện;
- Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Bộ Tài
nguyên - Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016;
- Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Chủ tịch UBND
tỉnh Kiên Giang phê duyệt quy hoạch phát triển Nông nghiệp Nông thôn tỉnh
Kiên Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh
Kiên Giang về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khái thác khoáng sản làm vật
liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020
và dự báo đến năm 2025;
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- Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28/02/2012 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;
- Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025;
- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Kiên Giang đến
năm 2020;
- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
đến năm 2020;
- Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 20/05/2014 của UBND tỉnh Kiên
Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 23/05/2014 của UBND tỉnh Kiên
Giang về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 987/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 19/05/2015 về việc
phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, KHSDĐ đến năm 2015 huyện
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang;
- Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Kiên
Giang về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;
- Quyết định số 3048/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày
31/12/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hòn Đất;
- Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Kiên
Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn
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với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030;
- Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt quy
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn
2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 790/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang ngày
05/04/2018 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hòn Đất;
- Công văn số 1196/UBND-KTCN ngày 27/07/2017 của UBND tỉnh Kiên
Giang về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
- Công văn số 233/STNMT-QLĐĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị lập Điều chỉnh Quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòn Đất lần thứ XI nhiệm
kỳ 2015-2020.
- Báo cáo UBND huyện Hòn Đất qua các năm;
2. Cơ sở thông tin tƣ liệu ban đầu
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu
Long đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025;
- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1255/QĐ-TTg ngày 26/07/2011;
- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến
năm 2020;
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất,tỉnh Kiên
Giang đến năm 2020;
- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050;
- Quy hoạch các ngành tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030 liên quan đến huyện Hòn Đất;
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- Quy hoạch (điều chỉnh) phát triển nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ
cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030;
- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2020;
- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2025,
có xét đến 2035 quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các
trạm 110KV;
- Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010-2020 và dự báo
đến năm 2025;
- Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Hòn Đất nhiệm kỳ 2015-2020;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của UBND huyện Hòn Đất hàng năm;
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ
đầu (2011-2015) tỉnh Kiên Giang;
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm
2015huyện Hòn Đất;
- Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 huyện Hòn Đất;
- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 và thống kê đất đai các năm 2015,
2016, 2017;
- Niên giám thống kê huyện Hòn Đất năm 2015, 2016, 2017;
- Đồ án và đề án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã;
- Đồ án các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và
phương hướng nhiệm vụ của huyện;
- Các tài liệu bản đồ và các dự án liên quan trên địa bàn huyện,
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II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,
KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ
DỤNG ĐẤT
2.1. Phân tích đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài
nguyên và thực trạng môi trƣờng.
2.1.1. Đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý
Huyện Hòn Đất thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên, nằm về phía Tây Bắc
thành phố Rạch Giá, có toạ độ địa lý từ 103023’ đến 104009’ kinh độ Đông và
9048’27’’ đến 10026’30’’ vĩ độ Bắc. Địa giới hành chính huyện được xác định
như sau:
+ Phía Tây Bắc giáp huyện Kiên Lương và huyện Giang Thành.
+ Phía Bắc giáp tỉnh An Giang.
+ Phía Đông giáp huyện Tân Hiệp.
+ Phía Đông Nam giáp thành phố Rạch Giá.
+ Phía Nam và Tây Nam giáp biển Tây.

Huyện Hòn Đất tiếp giáp TP. Rạch Giá - trung tâm kinh tế xã hội của tỉnh
Kiên Giang, xen giữa trung tâm tỉnh lỵ TP. Rạch Giá với vùng biên giới, vùng
du lịch của tỉnh - thị xã Hà Tiên.
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Huyện Hòn Đất có bờ biển dài 49 km với ngư trường rộng lớn (biển Tây),
là nơi nối liền trung tâm Tp. Rạch Giá với khu Công nghiệp Kiên Lương, Ba
Hòn - Hòn Chông; kênh Rạch Giá - Hà Tiên chạy song song với Quốc lộ 80, dọc
lãnh thổ huyện với chiều dài 46,5 km, là đường vận chuyển Clinker chính của
nhà máy Xi măng Hà Tiên II lên Thành phố Hồ Chí Minh.
Huyện Hòn Đất là cửa ngõ thoát lũ ra biển Tây của vùng TGLX, điều kiện
tự nhiên của vùng bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều hạn chế như ảnh
hưởng của phèn, mặn, úng lũ, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
2.1.1.2. Địa hình, địa mạo
Địa hình huyện Hòn Đất nhìn chung bằng phẳng, cao độ bình quân từ 0,60,9m, vùng cao nhất (không kể vùng đồi núi) nằm về phía Tây Bắc huyện, cao độ
1,3-1,5m (phía Tây kênh Tri Tôn, giữa kênh Tri Tôn và kênh Tám Ngàn), vùng
thấp nhất tập trung ở phía Đông Nam Huyện (khu vực lung Giếng Đá, gần kênh
Năm Liêu) và phía Nam (các lung lớn nằm ở khu vực Bình Sơn) có cao độ 0,3m.
Vùng ven biển Nam quốc lộ 80, có địa hình phức tạp hơn, khu vực Hòn
Me, Hòn Sóc, Hòn Đất có núi đá cao cục bộ từ 50-100m (so với mực nước
biển), do quá trình phong hoá hình thành khu vực đất dốc ven núi với sa cấu nhẹ
và nhờ có địa thế cao nên dễ thoát nước, thích hợp cho phát triển rau màu. Ngoài
ra còn có các giồng cát tạo thành hướng dốc về phía đất liền, trong khi đó cao độ
ở khu vực tiếp giáp quốc lộ 80 có xu hướng cao dần. Do vậy, vùng này có các
khu vực trũng cục bộ (nằm giữa bờ biển và quốc lộ 80) khó tiêu thoát nước.
2.1.1.3. Khí hậu
Huyện Hòn Đất thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh
năm, nhiệt độ bình quân 27-27,50C, tổng nhiệt độ từ 9.800-10.0000C/năm, lượng
mưa hàng năm khá cao trung bình trên 2.000 mm/năm.
Khí hậu ở Hòn Đất có những thuận lợi cơ bản như không rét, không có
bão đổ bộ trực tiếp, ánh sáng và nhiệt lượng dồi dào nên rất thuận lợi cho nhiều
loại cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt.
Về khó khăn: Mùa mưa thường xảy ra úng ngập (tháng 9-10), mùa khô lại
thiếu nước ngọt cho cây trồng, có những năm mùa hạn kéo dài, nguồn nước ngọt
từ sông Hậu về ít, nước mặn từ biển theo kênh rạch tiến sâu vào đất liền, gây trở
ngại lớn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong huyện. Vì vậy công tác
thuỷ lợi phải được coi trọng, kết hợp với việc bố trí hợp lý cơ cấu mùa vụ, nhằm
khai thác hiệu quả hơn tài nguyên của huyện.
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2.1.1.4.Thuỷ văn
Chế độ thuỷ văn của huyện Hòn Đất bị chi phối bởi 2 yếu tố chủ yếu:
Thuỷ triều vịnh Thái Lan và chế độ thuỷ văn Sông Hậu qua các kênh chính. Các
yếu tố trên tác động vào từng thời gian khác nhau, nhưng nhìn chung chế độ
thuỷ văn được chia 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô (kiệt):
- Mùa kiệt: Hai chế độ dòng chảy cùng tác động vào địa bàn huyện,
nhưng tác động của triều biển Tây mạnh hơn nên cuối mùa khô nước mặn
thường xâm nhập vào sâu trong nội địa. Tuy nhiên do mực nước bình quân phía
Tây Sông Hậu cao hơn mực nước bình quân tại Rạch Giá, nên dòng chảy có xu
hướng từ Sông Hậu ra vịnh Rạch Giá. Trong những năm gần đây khi hệ thống
công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các công trình ngăn mặn được đầu tư và hoàn
thiện, ảnh hưởng mặn vào sâu trong nội đồng đã giảm đáng kể.
- Mùa lũ: Bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 8, khi mực nước Sông Hậu
dâng lên, các kênh trục nối với Sông Hậu đã chuyển một lượng nước khá lớn
vào huyện. Trung bình cứ vài năm lại có một trận lũ lớn. Vùng ngập sâu nhất là
phía Bắc QL80 từ kênh Tri Tôn đến ranh giới Kiên Lương, từ cuối tháng 8 đến
đầu tháng 9 đại bộ phận mặt ruộng trong vùng bị ngập nước, độ ngập sâu nhất
thường xảy ra vào thời kỳ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 11, nước ngập sâu
1,5-1,8m. Vùng ngập sâu trung bình được giới hạn bởi kênh Tri Tôn đến giáp
huyện Tân Hiệp, lũ ở vùng này lên khá nhanh, thời gian bắt đầu từ tháng 8 và
thời điểm đạt đỉnh lũ cao nhất vào cuối tháng 10, mực nước ngập sâu từ 0,81,5m. Vùng ngập lũ nông hơn (phía Nam QL.80 ra biển) ngập sâu nhất thường
xảy ra vào cuối tháng 10, nước ngập sâu 0,6-1m, thời gian ngập ngắn hơn khu
vực phía Bắc QL.80.
2.1.2. Các nguồn tài nguyên
2.1.2.1. Tài nguyên đất
Trên phạm vi của huyện có 7 nhóm đất chính, được phân ra 12 đơn vị bản
đồ đất, cụ thể như sau:
Bảng 2: Diện tích các loại đất huyện Hòn Đất
STT
I
1
2
II
II.1.
3
4

Loại đất

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Đất mặn
4.649,80
4,47
Đất mặn nhiều
652,20
0,63
Đất mặn ít và trung bình
3.997,60
3,85
Đất phèn
84.117,06
80,24
Đất phèn tiềm tàng
5.032,28
4,84
Đất phèn tiềm tàng sâu dưới rừng ngập mặn
1.311,49
1,26
Đất phèn tiềm tàng sâu, mặn
3.720,79
3,58
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STT
II.2.
5
6
7
8
III.
9
IV.
10
V.
11
VI.
12
VII

Loại đất
Đất phèn hoạt động
Đất phèn hoạt động nông, mặn
Đất phèn hoạt động sâu, mặn
Đất phèn hoạt động nông, mặn
Đất phèn hoạt động sâu
Đất Phù sa
Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng
Đất lầy và than bùn
Đất than bùn phèn mặn
Đất x i mòn trơ sỏi đá
Đất xói mòn trơ sỏi đá
Đất lập liếp
Đất liếp
Sông, kênh, rạch (*)
Tổng cộng

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
78.384,88
75,40
1.863,51
1,79
17.879,27
17,20
31.134,21
29,95
27.463,89
26,42
3.573,11
3,44
3.573,11
3,44
1.582,15
1,52
1.582,15
1,52
586,33
0,56
586,33
0,56
7.034,46
6,77
7.034,46
6,77
3.158,02
3,04
103.956,82
100,0

(Nguồn: Phân Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp)
(1). Nh m đất mặn: Diện tích 4.649,80 ha, chiếm 4,44% DTTN, bao gồm:
- Đất mặn nhiều (đất mặn thường xuyên): Diện tích 652,2 ha, phân bố ven
biển (phía ngoài đê ngăn mặn). Loại đất ngày bị ngập mặn quanh năm với mức
độ nặng, chỉ thích hợp với trồng rừng ngập mặn và nuôi tôm nước mặn.
- Đất mặn ít và trung bình (mặn theo mùa): Diện tích 3.997,60 ha, phân bố
phía bên trong đê ngăn mặn. Đất bị nhiễm mặn vào mùa khô,hiện đang được cải
tạo để nuôi tôm và một số diện tích sử dụng để phát triển mô hình lúa - tôm.
(2). Nh m đất phèn: đất phèn hình thành phát triển trên trầm tích đầm lầy biển (bm QIV23) và sông - biển hỗn hợp (am QIV23), có đặc điểm bồi tụ chậm,
vật liệu trầm tích chứa nhiều hữu cơ và chất sinh phèn (FeS2). Trên địa bàn ven
biển như Hòn Đất, do sự xâm nhập mặn thường xuyên hoặc mặn hóa vào mùa khô
dẫn đến sự hình thành các loại đất phèn mặn trong nhóm đất phèn. Nhìn chung, đất
phèn đã phân hóa mạnh, được phân thành 6 đơn vị bản đồ (loại đất) thuộc 2 nhóm
phụ là đất phèn tiềm tàng và đất phèn hoạt động:
- Nhóm đất phèn tiềm tàng: Chủ yếu là đất phèn tiềm tàng sâu, mặn. Diện
tích 5.032,28 ha phân bố tập trung ven biển, dưới rừng phòng hộ ven biển, có độ
phì tiềm tàng khá cao. Đất chịu ảnh hưởng cả 2 yếu tố phèn và mặn nặng, nên
khả năng canh tác nông nghiệp không cao. Hướng sử dụng đất chủ yếu là tập
trung cho nuôi trồng thủy sản và trồng rừng phòng hộ.
- Nhóm đất phèn hoạt động:
+ Đất phèn hoạt động có tầng phèn nông (phèn nặng): Diện tích 31.134,2 ha,
phân bố chủ yếu ở khu vực từ giáp ranh huyện Kiên Lương đến kênh Tri Tôn, một
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số diện tích ở khu vực Bình Sơn, loại đất này không có điều kiện để tưới tiêu có thể
trồng tràm theo phương thức lâm ngư kết hợp, nhưng khi giải quyết được nước tưới
tiêu thì có thể cải tạo để trồng lúa và một số loại cây trồng khác.
+ Đất phèn hoạt động có tầng phèn sâu (phèn ít và trung bình): Diện tích
27.463,89ha, phân bố tập trung chủ yếu từ kênh Tri Tôn đến kênh Ba Thê. Loại đất
này thích hợp cho trồng lúa, hầu hết diện tích đã được sử dụng trồng 2 vụ lúa.
+ Đất phèn hoạt động có tầng phèn nông-mặn: Diện tích 1.863,51 ha,
phân bố tập trung ở khu vực Bình Sơn, Bình Giang, có thể cải tạo để trồng
khóm. Trong điều kiện có nước ngọt cũng có thể cải tạo để trồng lúa nước.
+ Đất phèn hoạt động có tầng phèn sâu-mặn: Diện tích 17.879,27 ha, phân
bố tập trung ở phía Tây kênh Rạch Giá - Hà Tiên và Nam kênh Lình Huỳnh hầu
hết diện tích đã được sử dụng trồng lúa.
(3). Nh m đất phù sa: Diện tích 3.573,11 ha, phân bố tập trung ở khu vực
phía Đông Nam huyện (thuộc xã Mỹ Lâm), là loại đất tốt nhất ở Hòn Đất, thích
hợp với nhiều loại cây trồng. Hầu hết diện tích đã được sử dụng trồng 2 vụ lúa.
(4). Nh m đất lầy và than bùn: Diện tích 1.582,15 ha, phân bố tập trung
tại Bình Sơn và Bình Giang. Đất có tầng hữu cơ dày, nhưng nền đất yếu và có
phèn. Có thể khai thác để sản xuất phân bón, hoặc khôi phục lại rừng tràm.
(5). Nh m đất x i mòn trơ sỏi đá:Diện tích 586,33 ha, là đất xám trên
granít bị xói mòn trơ sỏi đá, phân bố trên khu vực các Hòn thuộc xã Thổ Sơn:
Hòn Me, Hòn Sóc, Hòn Đất, hiện đang được khai thác làm vật liệu xây dựng.
Đất có độ dốc lớn, thành phần cơ giới nhẹ, nghèo dưỡng chất, nhưng không có
độc chất. Trên các sườn dốc cần khôi phục lại rừng.
(6). Nh m đất liếp:Là các đất bị xáo trộn do lập liếp, đất sử dụng cho các
mục đích chuyên dùng, phi nông nghiệp khác, có diện tích khá lớn: 7.034,46 ha.
Phân bố tập trung dọc theo các kênh rạch, các trục lộ giao thông lớn và các khu dân
cư tập trung,….
Nhìn chung đất của huyện Hòn Đất có thành phần cơ giới rất nặng, độ phì
tiềm tàng tương đối cao: hàm lượng hữu cơ, đạm và kali tổng số khá cao, mức
độ phân giải hữu cơ chậm, riêng P2O5 (lân) tổng số hơi nghèo và giảm dần theo
độ sâu, P2O5 dễ tiêu từ nghèo đến rất nghèo.
Tác động của con người trong quá trình khai thác và sử dụng đất đã làm
thay đổi sâu sắc đến sự hình thành và phát triển đất trên địa bàn huyện. Một số
tác động chính có ảnh hưởng đến lớp phủ thổ nhưỡng là:
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- Xây dựng hệ thống cống, đê bao ngăn mặn và mạng lưới kênh đào: Gây
ra sự chuyển biến mạnh về tính chất hóa học và lý học của đất, nhiều khu vực
thoát khỏi tình trạng ngập mặn thường xuyên do có đê bao, hầu hết đất đai đều
có quá trình oxy hóa mạnh mẽ vào mùa khô do có hệ thống kênh đào tiêu nước.
Do vậy, về hóa tính thì đất chỉ còn mặn vào mùa khô hoặc đã được ngọt hóa; về
lý tính thì lớp đất mặt trở nên khô ráo - thuần thục và ít bị lầy thụt do đã được
tiêu thoát nước.
- Sử dụng đất cho các mục tiêu sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy
sản: Khu vực sản xuất nông nghiệp gần như thoát khỏi ảnh hưởng mặn vào mùa
khô, đất trồng được 2 vụ lúa với năng suất khá (> 5 tấn/ha), lý tính của đất đã
thuần thục hoàn toàn, một số khu vực ngập lũ hàng năm nên tuy thời gian canh
tác bị thu hẹp nhưng lớp đất mặt duy trì được dinh dưỡng nhờ các chất mới bồi
tụ. Các khu vực nuôi trồng thủy sản cũng có lớp đất mặt cũng khá thuần thục do
quá trình tiêu nước và ngập nước luân phiên nhau trong các vụ nuôi trồng.
- Khai hoang và mở rộng đất sản xuất: Gây ra sự thay đổi hoàn toàn thảm
thực vật có thân gỗ trong vùng nội địa, hầu hết đất hoang hóa và sản xuất không
ổn định trên địa bàn huyện có thảm thực vật là các loại cỏ tầng thấp. Do mức độ
che phủ đất thấp, lượng bốc hơi ở vùng này khá cao, khiến quá trình mao dẫn
mặn từ dưới lên bề mặt đất diễn ra vào mùa khô, đất bị mặn hoá trở lại rất nhanh
sau mùa mưa, ngay cả trong thời kỳ hạn giữa mùa mưa.
2.1.2.2 Tài nguyên nƣớc
* Nguồn nƣớc mặt
Huyện Hòn Đất ở cuối nguồn nước ngọt của sông Hậu, là một trong các
huyện ở đầu nguồn nước mặn của vịnh Rạch Giá. Nguồn nước mặt phụ thuộc rất
lớn vào lưu lượng nước của sông Hậu, hệ thống kênh rạch trên địa bàn huyện và
chế độ triều của biển Tây.
- Lưu lượng đầu nguồn tại Châu Đốc vào mùa mưa là 5.400 m3/s, mùa
kiệt là 300 m3/s.
- Hệ thống kênh rạch trên địa bàn huyện phân bố đều khắp, chủ yếu là hệ
thống kênh đào. Khu vực từ kênh Tri Tôn trở về giáp ranh với TP. Rạch Giá và
huyện Tân Hiệp có các kênh trục, cách nhau 5-6 km với chiều rộng 20-40 m. Từ
kênh Tri Tôn trở lên đến giáp ranh huyện Kiên Lương có các kênh H9, kênh
Tám Ngàn, T5, T6... Các kênh trục này nối với Sông Hậu, cung cấp nước ngọt
và thoát lũ ra biển Tây.

17

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

Chất lượng nước mặt thường bị ảnh hưởng vào đầu mùa mưa và những
tháng trong mùa khô. Đầu mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7 hầu như toàn bộ
nguồn nước của vùng đều bị nhiễm phèn (pH từ 2,8-3,5).
Ngoài nhiễm phèn, nhiễm mặn nguồn nước mặt còn bị nhiễm bẩn hữu cơ
do tập quán làm chuồng trại, chăn nuôi gia cầm, xả rác xuống kênh rạch của
người dân. Bên cạnh đó, nước thải đô thị và từ các cơ sở sản xuất, bệnh viện
chưa qua xử lý cũng góp phần ô nhiễm nguồn nước mặt.
Theo các tài liệu nghiên cứu về nước mặt, tài nguyên nước mặt huyện
Hòn Đất được chia thành 3 vùng với mức độ khác nhau:
- Vùng thuận lợi về nước mặt (có đủ nước ngọt) nằm cách QL.80 khoảng
10 km đến giáp tỉnh An Giang bao gồm: Một phần xã Bình Sơn, Nam Thái Sơn,
Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn.
- Vùng thiếu nguồn nước ngọt (có nguồn nước ngọt bổ sung nhưng không
liên tục) từ QL.80 đến giáp vùng thuận lợi về nước mặt bao gồm một phần xã
Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Sơn Kiên, Mỹ Lâm.
- Vùng không có nguồn nước ngọt (mùa khô hoàn toàn không có nguồn
nước ngọt bổ sung): Từ QL.80 ra biển, bao gồm xã Thổ Sơn, Thị trấn Hòn Đất,
xã Lình Huỳnh, xã Sơn Bình và một phần xã Bình Sơn, xã Bình Giang, Thị trấn
Sóc Sơn, xã Mỹ Lâm.
Đặc điểm thuỷ văn và chất lượng nguồn nước mặt như trên đã gây ra một số
yếu tố hạn chế đối với hoạt động sản xuất và sinh hoạt trong vùng, mùa mưa
thường gây ra ngập lũ, mùa khô nước bị nhiễm phèn, mặn, thiếu nước ngọt cung
cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Để giảm bớt các yếu tố hạn chế, tạo điều kiện thuận
lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân, cần phải có giải pháp đồng bộ như xây
dựng phương án chống lũ hữu hiệu, ngăn mặn giữ nước ngọt, tạo nguồn nước ngọt
cho sinh hoạt bằng nhiều hình thức tuỳ theo điều kiện của từng khu vực.
* Nguồn nƣớc ngầm
Căn cứ vào tài liệu điều tra “Đánh giá hiện trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu
và đề xuất giải pháp bảo vệ, khai thác nước dưới đất tỉnh Kiên Giang” của Đoàn
địa chất thủy văn công trình 806 (năm 2006), phần lớn Huyện Hòn Đất là vùng
phân bố nước lợ đến mặn, có trữ lượng và chất lượng nước ngầm kém. Hàm
lượng Fe, Mn và Clo đều cao, ngoài ra các chỉ tiêu về vi sinh đều cho thấy
nguồn nước chứa nhiều vi trùng gây bệnh. Nhìn chung, phần lớn trữ lượng nước
ngầm trên địa bàn huyện Hòn Đất có chất lượng không tốt.
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2.1.2.3. Tài nguyên rừng
Qua số liệu báo cáo kinh tế - xã hội qua các năm cho thấy, tài nguyên
rừng ở Hòn Đất ngày càng suy giảm về diện tích, từ khoảng 11.400 ha đất rừng
năm 2011, giảm xuống 9.522 ha năm 2015 (Trong đó: Rừng phòng hộ ven biển
năm 2011 là 612 ha đến năm 2015 tăng lên 1.194 ha; rừng phòng hộ đầu nguồn
năm 2011 là 6.148 ha không biến động so với năm 2015; rừng sản xuất năm
2011 là 4.680 ha đến năm 2015 giảm xuống còn 2.180 ha). Đến năm 2017 diện
tích rừng tiếp tục giảm chỉ còn 5.789 ha (trong đó: Rừng sản xuất 816 ha; rừng
phòng hộ đầu nguồn 2.989 ha; rừng phòng hộ ven biển 1.984 ha). Nguyên nhân
giảm là do chuyển đổi từ rừng sản xuất sang trồng lúa theo quy hoạc được duyệt
vì mang lại hiệu quả kinh tế cao và xoay vòng vốn nhanh hơn trồng rừng.
2.1.2.4. Tài nguyên khoáng sản
Huyện Hòn Đất không có khoáng sản kim loại, chỉ có khoáng sản phi kim
loại làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu tiểu thủ công nghiệp và sản xuất phân bón.
- Đá xây dựng granit: Tập trung ở 3 núi Hòn Sóc, Hòn Me và Hòn Đất,
trong đó:
+ Mỏ Hòn Sóc đã được thăm dò có trữ lượng khá lớn (32,8 triệu m3) và
hiện đang được khai thác, trung bình mỗi năm 60.000-70.000 m3/năm.
+ Hòn Me: Đã được khoanh vùng cấm khai thác do nằm trong khu vực di
tích lịch sử.
+ Hòn Đất: Đã được khoanh vùng cấm khai thác do nằm trong khu vực di
tích lịch sử.
- Sét gốm nhẹ lửa: Phân bố tập trung chủ yếu ở phía Bắc Hòn Me, trữ
lượng vào loại nhỏ (~0,15 triệu m3). Đây là loại khoáng sản đã được nhân dân
trong huyện sử dụng để sản xuất các đồ dân dụng như: cà ràng, nồi, ấm, bếp lò,
khạp đựng nước,... bằng cách phơi khô và nung (dùng củi hoặc rơm rạ đốt
không cần lò).
- Sét gạch ngói: Mỏ sét gạch ngói ở Bình Sơn, kênh Tri Tôn, kênh Kiểm
Lâm trữ lượng vào loại lớn (trên 20 triệu m3), tuy nhiên bị nhiễm phèn và mặn
nên khó khăn trong xử lý để khai thác sản xuất gạch ngói.
- Than bùn: Than bùn là loại khoáng sản khá phổ biến ở Kiên Giang, than
bùn của Hòn Đất phân bổ tập trung chủ yếu ở Bình Giang, Bình Sơn và Nam
Thái Sơn, trữ lượng khoảng 2,43 triệu tấn.
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2.1.2.5. Tài nguyên biển
Hòn Đất là huyện tiếp giáp với biển Tây, với tổng chiều dài đường bờ
biển lên đến 49 km, là vùng biển có ngư trường rộng lớn, giàu tiềm năng của cả
nước, tạo cho Kiên Giang nói chung và Hòn Đất nói riêng có thế mạnh nổi bật
về phát triển kinh tế biển.
Ngoài việc tạo việc làm cho trên 6.550 lao động ở Hòn Đất chuyên đánh
bắt thủy hải sản, với sản lượng lên đến 41-42 ngàn tấn mỗi năm, vùng biển Hòn
Đất còn là nơi để phát triển nuôi trồng các loại thủy hải sản và cung cấp nước
mặn cho NTTS mặn lợ ở khu vực Nam QL.80.
Khu vực mặt nước ven biển, có diện tích khoảng 1.453,23 ha là vùng có
rất nhiều tiềm năng về đa dạng sinh học cần phải xúc tiến nhanh chương trình
trồng rừng phòng hộ ven biển vừa tạo môi trường cho các loài thủy hải sản sinh
sống vừa bảo vệ tuyến đê biển khỏi bị xói lở, thích ứng với Biến đổi khí hậu và
mực nước biển dâng.
2.1.2.6.Tài nguyên nhân văn
Hòn Đất là vùng đất mới và là nơi hội tụ của dân di cư từ nhiều tỉnh trong
cả nước từ năm 1941 đến nay. Đặc điểm trên đã tạo cho Hòn Đất có nền văn hóa
đa dạng và phong phú, tập quán sinh hoạt và sản xuất khác nhau, góp phần to
lớn trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất ngày
một giàu mạnh.
Người dân Hòn Đất có truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất, có
nhiều đóng góp, hy sinh cho Tổ Quốc. Trong những năm kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ, Hòn Đất đã là căn cứ địa, là pháo đài của cách mạng trên
vùng đất Kiên Giang (di tích lịch sử cách mạng Hòn Đất, mộ Chị Sứ).
2.1.2.7. Thực trạng môi trƣờng
Qua quan trắc của Sở Tài nguyên môi trường tại một số kênh: Thượng
nguồn kênh Ba Thê, Tri Tôn, Tám Ngàn, cầu Sóc Xoài, cầu Tri Tôn cho thấy:
- Nước mặt có tính từ axit nhẹ đến trung tính thể hiện qua giá trị pH dao
động từ 4,36-7,78. Nguồn nước mặt trong vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn từ
phía biển Tây nên có giá trị độ mặn, EC và hàm lượng Cl- khá cao, đặc biệt là
trong mùa khô và có xu hướng cao tại các vùng ven biển. Hàm lượng chất rắn lơ
lửng trong vùng khá cao và dao động từ 25-260 mg/l, vượt TCVN 5942-1995
(A) từ 1,25-1,3 lần; giá trị Fe tổng trong vùng có giá trị thấp (0,03-1,61 mg/l),
phần lớn đều nằm trong giới hạn cho phép.
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- Mức độ ô nhiễm hữu cơ trong nước mặt được đánh giá qua các thông số
DO,BOD5 và COD. Hàm lượng DO trong khu vực dao động 4,02-8,18 mg/l
phần lớn không đạt tiêu chuẩn cho phép và BOD5 dao động <3-6 mg/l đạt
TCVN 5942-1955 (A). Tuy nhiên hàm lượng COD tại phần lớn các vị trí quan
trắc đều vượt tiêu chuẩn cho phép và dao động 4-38 mg/l. Điều này cho thấy
nước mặt trong vùng đã có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi các chất hữu cơ khó phân
hủy sinh học.
- Ô nhiễm môi trường do các chất dinh dưỡng: Hàm lượng Amoni dao
động từ 0,01-0,38 mg/l, hàm lượng Nitrat dao động từ 0,05-2,7 mg/l và hàm
lượng Nitrit dao động 0-0,05 mg/l. Hàm lượng Amoni trong nước phản ánh ảnh
hưởng của nước thải sinh hoạt và sản xuất đến nguồn nước mặt trong vùng.
- Ô nhiễm do các hóa chất độc hại: Nước mặt khu vực Hòn Đất đã có dấu
hiệu bị nhiễm dầu với hàm lượng dầu mỡ dao động 0,01-0,2 mg/l, chưa phát
hiện hàm lượng TBVTV.
- Ô nhiễm do vi sinh: Hàm lượng tổng Coliform dao động từ<324x103MPN/100ml và có xu hướng cao trong mùa khô, nước mặt trong vùng đã
có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư.
- Nước ngầm trong huyện có tính từ axít đến trung tính với giá trị pH
4,85-7,4. Do ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên hàm lượng Cl- trong một số
mẫu nước ngầm khá cao (26-12.070 mg/l), nước ngầm chưa có dấu hiệu ô
nhiễm do các chất dinh dưỡng, không bị ô nhiễm phèn, hàm lượng các độc tố
(Pb, As) thấp. Tuy nhiên nước ngầm trong vùng đã bị ô nhiễm do vi sinh.
- Ô nhiễm môi trường gây ra do các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là do
quá trình sử dụng các chất hóa học trong nông nghiệp đã trở thành vấn đề quan
tâm hiện nay không chỉ của huyện, tỉnh nói riêng mà là của cả nước nói chung.
Các loại hoá chất sử dụng trong nông nghiệp đã và đang là nguyên nhân làm
giảm số lượng của nhiều loại sinh vật có ích, làm giảm đa dạng sinh học, làm
xuất hiện các loài sâu hại kháng thuốc, ...
- Việc giảm mạnh diện tích thảm cây rừng do chuyển sang sản xuất lúa
dẫn đến nguy cơ về suy giảm đa dạng sinh học, cũng như thay đổi tiểu khí hậu
trong vùng. Bên cạnh đó, việc đưa nguồn nước mặn vào những khu vực chuyển
diện tích đất lúa sang nuôi trồng thuỷ sản hoặc phát triển mô hình lúa - tôm sẽ
gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến môi trường đất.
- Phần lớn các tuyến, cụm dân cư trong vùng phân bố theo các tuyến kênh
chính, tuyến giao thông chính, theo đó nguồn rác sinh hoạt tại các khu dân cư
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tập trung, rác thải từ hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, chế biến thủy hải
sản,... hầu hết đều được thải trực tiếp xuống hệ thống kênh rạch, chính điều này
làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong các khu
dân cư.
- Ô nhiễm bụi, tiếng ồn ngày càng gia tăng do khai thác đá, số lượng các
phương tiện giao thông ngày càng tăng cũng như tốc độ đô thị hóa trên địa bàn
huyện ngày càng cao.
2.1.2.8. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và thực
trạng môi trƣờng
2.1.2.8.1. Lợi thế
- Vị trí địa lý khá thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng giao
lưu với các vùng khác.
- Quỹ đất còn khá lớn, có khả năng phát triển nông nghiệp đặc biệt là cây
lúa và hoa màu.
- Địa hình tương đối bằng phẳng. Khí hậu ôn hòa, mưa nhiều, mùa mưa
dài và ít có thiên tai. Bình quân đất nông nghiệp trên đầu người cao, là điều kiện
thuận lợi cho phát triển nông - lâm nghiệp và nâng cao mức sống nông hộ.
- Bờ biển dài với ngư trường lớn, có nguồn khoáng sản, di tích lịch sử và
cảnh quan đẹp, thuận lợi cho phát triển ngư nghiệp, công nghiệp, du lịch.
2.1.2.8.1. Hạn chế
- Hầu hết đất đai bị ảnh hưởng phèn - mặn, nền đất yếu, trên 70 % diện
tích bị ngập lũ, do đó vừa hạn chế khả năng tăng vụ và đa dạng hoá cây trồng,
vừa gây tốn kém trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng và cản
trở giao lưu trong mùa lũ.
- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng phong phú, song việc
khai thác chưa hợp lý và chưa có khoa học nên đang có nguy cơ suy thoái.
- Mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Quá trình phát triển kinh tế
- xã hội đã và đang tác động xấu đến môi trường như ô nhiễm không khí từ các
công trường xây dựng; rác thải từ các khu dân cư, ô nhiễm từ chất thải ở các cơ
sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ô nhiễm trong sản xuất nông
nghiệp do việc sử dụng thuốc trừ sâu tràn lan.
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2.2. Phân tích bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
2.2.1. Phân tích bổ sung thực trạng phát triển kinh tế
2.2.1.1. Quy mô và tăng trƣởng kinh tế
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện trong điều
kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Song Đảng bộ và quân, dân trong
huyện đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu quyết liệt và đạt kết
quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế phát triển khá ổn định, cơ cấu kinh
tế chuyển dịch đúng hướng. Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát
triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy
lợi..Từ đó, tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp được khai thác hiệu quả hơn.
Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; bộ mặt nông thôn
ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, sự nghiệp
giáo dục, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, giảm
nghèo được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố và
tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung xây dựng Đảng bộ
trong sạch vững mạnh, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương
4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh đạt được kết quả tích cực. Các cấp ủy chú trọng hơn công tác quy
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng
viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả
quản lí, điều hành của chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
nâng lên. Công tác dân vận của cấp ủy Đảng, chính quyền được tăng cường; các
phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; dân chủ xã hội được phát huy, lòng
tin của dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố nâng lên. Nhìn
tổng thể, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ
huyện đề ra đã hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu vượt Nghị quyết.
Đến cuối năm 2018, giá trị sản xuất (theo giá thực tế) ngành nông - lâm –
thủy sản đạt 9.377 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 1.130 tỷ
đồng; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 1.110 tỷ đồng; giá trị tổng mức bán lẻ
hàng hoá đạt 5.270 tỷ đồng; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 550 tỷ
đồng. Thu ngân sách nhà nước địa phương 84.700 tỷ đồng và chi ngân sách địa
phương là 627.713 tỷ đồng.
(Nguồn: Báo cáo s 04-BC/HU ngày 20/08/2015 về Báo cáo tình tình hình
thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng nhiệm vụ,
nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo của Ban Chấp hành khóa IX, trình Đại hội Đại biểu
Đảng bộ huyện lần thứ X) và Báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018).
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2.2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Thời kỳ từ năm 2006-2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội ngành nông lâm - thủy sản tăng 76,30%; công nghiệp xây dựng tăng 12,45%; Dịch vụ là
tăng 11,26%.Tăng trưởng kinh tế 2011-2015 đạt 13%, GDP bình quân đầu
người 42,5 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010-2015 chuyển dịch
theo hướng tăng tỷ trọng nông nghiệp, tỷ trọng nông - lâm-thủy sản giảm từ
72,68% xuống còn 61,47%; công nghiệp-xây dựng tăng từ 9,57% lên 15,21%;
thương mại-dịch vụ tăng từ 17,75% lên 23,32%.
- Nông nghiệp - thủy sản tăng trưởng khá, bình quân 8,5%/năm và giữ vai
trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện; trong đó, cây lúa là
cây trồng chủ lực tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất trong cơ cấu ngành nông
nghiệp. Quy hoạch lại các vùng sản xuất, tập trung đầu tư hệ thống thuỷ lợi, đê
bao, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng lúa chất lượng cao, thâm canh tăng vụ,
chuyển đổi trên 9.000 ha rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng lúa, nâng diện
tích đất lúa đến nay lên 81.846 ha. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật, liên kết, hợp tác sản xuất... từ đó năng suất tăng từ 5,88
tấn/ha lên 6,31 tấn/ha. Sản lượng lúa tăng bình quân hàng năm 5%, năm 2014
đạt 1.047.000 tấn vượt Nghị quyết, chiếm gần 1/4 sản lượng của cả tỉnh. Hiệu
quả sản xuất ngày càng nâng lên, thu nhập bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt
42 triệu đồng/năm (tăng 11,5 triệu đồng so với 2010).
- Khai thác hải sản được đẩy mạnh, giải quyết việc làm cho khoảng
10.000 lao động mỗi năm, sản lượng đạt 44.000 tấn, tăng 4.000 tấn so với năm
2010, vượt 10% Nghị quyết. Nuôi trồng thủy sản được quy hoạch lại, diện tích
thả nuôi năm 2015 là 4.500 ha, sản lượng 17.700 tấn, so với cuối nhiệm kỳ trước
diện tích tăng trên 3.000 ha, sản lượng tăng 15.500 tấn; trong đó, diện tích nuôi
tôm 1.230 ha, sản lượng 600 tấn, đạt 47,36% so với Nghị quyết. Triển khai cho
thuê mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản bước đầu đạt kết quả tốt, góp phần
bảo vệ rừng phòng hộ và nguồn lợi thủy sản.
- Công nghiệp - xây dựng phát triển khá, tăng trưởng bình quân 17,06%/năm.
Thu hút được một số dự án lớn đầu tư vào công nghiệp như: 04 Nhà máy chế
biến và dự trữ lương thực ở Mỹ Lâm, Sóc Sơn và Sơn Kiên đã đi vào hoạt động,
03 dự án đang triển khai xây dựng ở Bình Sơn, Bình Giang và thị trấn Hòn Đất;
Nhà máy gạch không nung ở thị trấn Hòn Đất; Cụm công nghiệp chế biến thủy
sản Lình Huỳnh quy mô trên 30ha... Công nghiệp khai thác đá sản xuất vật liệu
xây dựng, sản xuất phân bón vi sinh từ than bùn và các ngành nghề tiểu thủ công
nghiệp như: sửa chữa cơ khí, đóng tàu, mộc gia dụng... có bước phát triển.
24

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

- Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng cao, bình quân 23,44%/năm.
Các dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, ngân hàng, bảo hiểm, viễn
thông phát triển khá mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản
xuất, kinh doanh của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ
tăng bình quân 14,08% mỗi năm. Đã tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị
quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VII về phát triển du
lịch, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển du lịch của huyện đến
năm 2020. Đang xây dựng Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 khu du lịch Ba Hòn (Hòn
Đất, Hòn Me, Hòn Quéo). Tranh thủ nhiều nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng
giao thông khu vực Ba Hòn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, thắng cảnh; đẩy
mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương Hòn Đất trên các phương tiện
truyền thông; tổ chức tốt các lễ hội hằng năm... Qua đó, đã thu hút được hàng
trăm ngàn lượt du khách mỗi năm, mở ra triển vọng cho phát triển du lịch trong
thời gian tới.
(Nguồn: Báo cáo s 04-BC/HU ngày 20/08/2015 về Báo cáo tình tình
hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX, nhiệm kỳ 2010-2015; phương hướng
nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo của Ban Chấp hành khóa IX, trình Đại
hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X)).
2.2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế các ngành
2.2.1.2.1. Nông - lâm - thủy sản
Thời kỳ 2011-2015: Trong những năm qua ngành nông - lâm - thuỷ sản
của huyện Hòn Đất đang giảm dần. Theo giá trị sản xuất (Giá 94): Năm 2011
đạt 2.018 tỷ đồng tăng 2.536 tỷ đồng so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng ngành
nông lâm thuỷ sản giai đoạn 2006-2010 là 7,01%, đến giai đoạn 2011-2015
giảm chỉ còn 5,69%. Trong đó, tăng trưởng nông nghiệp giảm từ 6,03% xuống
còn 4,86%, lâm nghiệp giảm từ 11,67% xuống còn 4,23%, thủy sản tăng từ
16,64% tăng lên 18,91%. Theo giá hiện hành, tốc độ tăng trường ngành nông
nghiệp - lâm - thuỷ sản giai đoạn (2006-2010) là 19,80% đến giai đoạn 20102015 giảm chỉ còn 9,71%: Nông nghiệp 20,40% giảm xuống còn 5,75%; lâm
nghiệp 10,23% tăng lên 21,67% và thuỷ sản 29,82% tăng lên 32,69%. Năm
2018 theo giá hiện hành ngành nông nghiệp tăng 3,38%, lâm nghiệp tăng 4,65%
và thuỷ sản tăng 8% so với năm 2017.
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Bảng 3: Chỉ tiêu tăng trƣởng, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông lâm thủy
sản huyện Hòn Đất (2017-2018)
STT

A
1

2
3

B
1
2
3

Chỉ tiêu
Giá trị sản xuất (giá
2010)
Nông nghiệp
Trồng trọt
Chăn nuôi
Dịch vụ
Lâm nghiệp
Thuỷ sản
Khai Thác
Nuôi trồng
Giá hiện hành
Nông nghiệp
Lâm Nghiệp
Thuỷ sản

Thực hiện qua các năm
(tỷ đồng)
2011
2015
2017
2018

Tốc độ tăng (%)
2011-2015

2017-2018

2.018

2.536

7.454

7.835

5,69

5,11

1.675
1.524
44
107
30
313
272
41
2.593
2.152
39
402

1.877
1.614
64
199
38
621
541
81
4.018
2.973
60
984

5.934
5.327
120
487
23
1.497
8.972
6.730
43
2.199

6.143
5.533
130
480
24
1.668
9.377
6.957
45
2.375

4,86
2,45
10,35
17,57
4,23
18,91
18,80
19,68
9,71
5,75
21,67
32,69

3,52
3,87
8,33
1,44
4,34
11,42
4,51
3,38
4,65
8,00

(Nguồn: Báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất qua các năm)
2.2.1.2.1.1. Ngành nông nghiệp
Huyện tiến hành đầu tư cơ sở hạ tầng thuỷ lợi phục vụ sản xuất và tái cơ
cấu ngành nông nghiệp. Trước mắt ưu tiên đầu và sớm hoàn chỉnh các công
trình cấp bách phục vụ chống ngập úng và hạn mặn vùng Nam lộ 80, đập để
ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo tốt cho việc sản xuất giữa vùng trồng lúa và nuôi
tôm. Tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào
sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện
tự nhiên, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, chuyển đổi sản xuất theo
hướng hữu cơ, an toàn tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp
tục xây dựng, mở rộng mô hình “Cánh đồng lớn” theo hướng VietGap, thúc đẩy
liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, phát triển kinh tế tập thể. Phấn đấu
diện tích gieo trồng cả năm đạt 159.000 ha, năng suất bình quân đạt 6,11 tấn/ha,
sản lượng 970.800 tấn. Mở rộng và phát triển diện tích, gắn với nâng cao chất
lượng cây ăn quả, rau màu, phát triển rau sạch, rau an toàn ở một số địa phương
phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Phát triển mô hình nuôi yến, đồng thời tăng cường
quản lý nhà nước theo Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, ngày 22/7/2013 của
Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến.

26

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

2.2.1.2.1.2. Trồng trọt
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2018 (theo giá hiện hành) đạt 6.182
tỷ đồng năm 2017 chỉ có 5.952 tỷ đồng.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích, năng suất và sản lượng lúa tăng dần (Năm
2015: Diện tích 168,951 ha; năng suất là 63,4 tạ/ha; sản lượng là 1.071.090 nghìn
tấn). Đến năn 2017 có xu hướng giảm so với năm 2015, diện tích trồng lúa năm
2017 là 167.080 ha, năng suất lúa năm 2017 bình quân đạt 57 tạ/ha, sản lượng lúa
cả năm 2017 đạt 952.439 nghìn tấn. Đối với ngành trồng lúa, tất cả xã và thị trấn
đảm bảo được diện tích, năng suất và sản lượng theo từng năm (trong đó xã Bình
Giang, Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn chiếm tỷ lệ cao nhất).
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích, năng suất và sản lượng trồng ngô tăng dần
(Năm 2015: Diện tích 4 ha; năng suất là 57,50 tạ/ha; sản lượng 23 tấn). Đến năm
2017 có xu hướng tăng so với năm 2015, Diện tích trồng ngô năm 2017 là 12 ha,
năng suất ngô bình quân đạt 59,17 tạ/ha, sản lượng ngô đạt 71 tấn.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích, năng suất và sản lượng trồng khoai lang
tăng dần qua các năm (Năm 2015: Diện tích là 465 ha; năng suất 294 tạ/ha; sản
lượng 12.233 tấn). Đến năn 2017 biến động so với năm 2015, diện tích trồng
khoai lang năm 2017 tăng là 660 ha, năng suất khoai lang giảm 196,14 tạ/ha
nhưng sản lượng khoai lang tăng 12.945 tấn. Hiện tại trên địa bàn huyện có 5 xã
trồng khoai lang (Mỹ Thái, Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Sơn Kiên và Mỹ
thuận), tuy nhiên xã Mỹ Hiệp Sơn có các hợp tác xã trồng khoai lang nên phát
phiển vượt bật hơn các xã còn lại.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích, năng suất và sản lượng trồng khoai mì tăng
đều qua các năm (Năm 2015: Diện tích là 539 ha; năng suất 301,74 tạ/ha, sản
lượng khoai mì 16,264 tấn). Đến năm 2017, diện tích trồng khoai mì giảm còn
220 ha so với năm 2015, nhưng năng suất khoai mì lại tăng 504,95 tạ/ha, sản
lượng khoai mì giảm 11.109 tấn.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích và sản lượng trồng mía giảm (Năm 2015:
Diện tích 78 ha; sản lượng 5.366 tấn) phát triển nhiều nhất ở xã Bình Giang và
Bình Sơn. Đến nă 2017 không còn diện tích và sản lượng mía.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích trồng cây ăn quả giảm (Năm 2015: 799 ha).
Đến năm 2017 diện tích trồng cây ăn quả của huyện Hòn Đất tăng trưởng mạnh
trở lại 1.122 ha.
Thời kỳ 2010-2015: Diện tích trồng khóm, diện tích thu hoạch khóm và
sản lượng khóm đều giảm qua các năm (Năm 2015: Diện tích là 305 ha; diện
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tích thu hoạch khóm là 244 ha; sản lượng 3.891 tấn). Đến năm 2017, diện tích
trồng khóm, diện tích thu hoạch và sản lượng tiếp tục giảm với năm 2015 (Năm
2017: Diện tích 310 ha; diện tích thu hoạch khóm và sản lượng lại tăng nhưng
không phát triển mạnh là 279 ha và 4.890 tấn). Ngành trồng khóm được trồng
nhiều nhất tại xã Bình Sơn và Bình Giang.
(Nguồn: Niên giám th ng kê tỉnh Kiên Giang năm 2017)
2.2.1.2.1.3. Chăn nuôi
Trong những năm qua ngành chăn nuôi phát triển ổn định, quy mô nhỏ lẻ,
hình thức chăn nuôi chủ yếu là hộ gia đình. Trạm thú y huyện phối hợp Chi cục
Thú y tỉnh và Ban phòng chống dịch bệnh triển khai tiêm phòng vác xin, kiểm
soát giết mổ, cấp phát hoá chất trên địa bàn huyện. Vật nuôi chính trên địa bàn
huyện: Trâu, bò, heo và gia cầm.
- Heo là vật nuôi chủ yếu trong ngành chăn nuôi của huyện, áp dụng
nhiều khoa học và kỉ thuật vào chăn nuôi nên tổng đàn heo có xu hướng tăng
năm 2010 là 18.420 con tăng lên 20.692 con trong năm 2015. Đến năm 2017,
tăng lên là 21.000 con.
- Trâu, Bò: Phát triển khắp các xã, thị trấn trong huyện, tập trung chủ yếu
ở xã Thổ Sơn. Năm 2015 có 836 con bò và 273 con trâu, giảm còn 1.081 con bò
(giảm 77,34%) và 420 con trâu (giảm 56,43%). Đến năm 2017, tiếp tục giảm số
lượng trâu là 250 con và số lượng bò là 835 con.
- Chăn nuôi gia cầm: Nuôi chủ yếu trong hộ gia đình, quy mô nhỏ, tương
đối phát triển nhanh, năm 2011 tổng đàn gia cầm có 75.909 con tăng lên
127.912 năm 2015. Đến năm 2017, số lượng gia cầm giảm chỉ còn 275.000 con.
(Nguồn: Niên giám th ng kê huyện Hòn Đất qua các năm).
Năm 2017: Qua khảo sát thực tế trên địa bàn huyện có 119 hộ với 229 nhà
yến, diện tích sàn là 52.700 m2 với tổng vốn đầu tư 144,807 tỷ đồng. Tăng so
với năm 2016 là 111 hộ với 160 nhà dẫn dụ, diện tích sản tăng 39.771 m2. Hiện
nay, nhà dẫn dụ chim yến 172 nhà có thu nhập là 50 nhà (thu nhập dao động từ
0,2 kg/tháng - 0,6 kg/tháng). Giá bán sản phẩm thô chưa qua sơ chế giao động từ
15-22 triệu đồng. Qua tham khảo ý kiến của hộ nuôi đây là mô hình có hiệu quả
kinh tế cao, dễ chăm sóc, ít vốn lưu động, thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.
(Nguồn: Báo cáo 259/BC-NNPTNT ngày 06/12/2017 của phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 phương
hướng, kế hoạch năm 2018).
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2.2.1.2.1.4. Lâm nghiệp
- Năm 2011 diện tích rừng toàn huyện 12.891 ha (trong đó: Rừng phòng
hộ ven biển 581 ha, rừng phòng hộ đầu nguồn 7.212 ha, rừng sản xuất 5.098 ha).
Đến năm 2015, căn cứ kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 đất lâm nghiệp giảm so
với năm 2010 chỉ còn 8.614 ha. Diện tích chuyển đổi rừng kém hiệu quả sang
sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn huyện trên 5.000 ha (theo quyết định
UBND tỉnh cho phép chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp) góp phần tăng
về diện tích, sản lượng lương thực của huyện. Diện tích rừng theo quyết định
2727/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt kết
quả kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là: 5.696,92 ha. Trong đó, phân
chia diện tích rừng theo quy hoạch (rừng trồng: 5.446,24 ha tính các diện tích
rừng phòng hộ; rừng sản xuất: 250,68 ha).
+ Phối hợp các hạt kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn có rừng và hộ quản
lý tuyên truyền, giáo dục người dân hạn chế vào rừng bắt ong lấy mật, bắt chuột,
bắt cá. Hướng dẫn những hộ quản lý rừng gia cố các đập, đê bao bơm nước và
rừng thực hiện tốt công tác PCCR. Theo dõi diện tích khai thác rừng của các lâm
hộ dọc theo tuyến kênh KH9 xã Nam Thái, diện tích rừng của Lâm trường 422
và Trung đoàn 10. Phối hợp hạt kiểm lâm 01 cuộc tuần tra tuyến rừng phòng hộ
ven biển (đoạn Vàm Rầy-kênh 285).Diện tích rừng trồng năm 2015 ước đạt
khoảng 60 ha (gồm 50 ha rừng tràm trồng của Sư Đoàn 4 và 10 ha rừng trồng
phân tán trong nhân dân).
- Năm 2017, phối hợp các ban ngành của tỉnh, huyện tiến hành nghiệm
thu giai đoạn 1 dự án trồng rừng phòng hộ ven biển “Gây bồi tạo bãi” giai đoạn
2016-2020 đoạn từ Hòn Quéo đến Kiên Lương diện tích 51 ha. Tiếp tục hướng
dẫn chủ rừng gia cố đê bao, đắp đập, kiểm tra các thiết bị và xây dựng phương
án PCCC.
+ Phối hợp với BQL rừng Hòn Đất - Kiên Hà và Hạt Kiểm Lâm kiểm tra
tình hình lấn biển, chặt phá rừng phòng hộ trên địa bàn các xã. Chăm sóc và
kiểm tra bảo vệ các khu rừng tập trung nhất là tuyến rừng phòng hộ ven biển.
Nhận cây trồng phân tán trong năm.
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện
Hòn Đất về việc thực hiện nhiệm vụ và phương hướng kế hoạch qua các năm)
2.2.1.2.1.4. Ngành thuỷ sản
- Ngành thủy sản ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong phát triển kinh
tế - xã hội ở Hòn Đất. Giá trị sản xuất ngành thủy sản năm 2010-2015 đang phát
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triển, năm 2011 là 1.429.935 triệu đồng tăng lên 1.688.531 triệu đồng năm 2015
(giá hiện hành). Đến năm 2017, ngành thủy sản đạt 2.199 tỷ đồng (trong đó khai
thác đạt 1.485 tỷ đồng và nuôi trồng đạt 714 tỷ đồng).
- Với 49 km đường bờ biển, ngư trường rộng lớn, khai thác thủy sản có
điều kiện thuận lợi để phát triển. Đến năm 2017, toàn huyện có 880 tàu thuyền
(năm 2015: 774 tàu) khai thác hải sản tăng so với năm 2015, tổng công suất năm
2017 tăng so với năm 2015 đạt 352.696 CV (năm 2015: 263.291 CV), với trên
7.040 lao động nghề cá (năm 2015: có 6.109 lao động nghề cá). Thực hiện nghị
quyết số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản, đã
lập danh sách đề nghị tỉnh hỗ trợ bảo hiểm cho 233 tàuvới 1.536 thuyền
viên.Thực hiện công văn 240 ngày 20/06/2017 của UBND huyện về việc tăng
cường xử lý, ngăn chặn và chấm dứt tàu cá trên địa bàn huyện hoạt động khai
thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài.
- Ngành nuôi trồng thuỷ sản của huyện phát triển mạnh từ những năm
qua, chủ yếu là nuôi tôm nước lợ, tập trung ở khu vực ven biển thuộc các xã:
Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh, Thổ Sơn. Nhìn chung, ngành thủy sản ngày
càng phát triển khá, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế trên địa bàn
huyện. Trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác khuyến ngư, chuyển giao kỹ
thuật cũng như đầu tư hạ tầng, góp phần đưa ngành thuỷ sản phát triển tương
xứng với tiềm năng của huyện. Đến năm 2017, ngành thuỷ sản mở rộng diện
tích lên 7.361 ha và sản lượng là 21.296 tấn.
- Năm 2017: Sản lượng khai thác hải sản biển 42.323 tấn tăng so với năm
2015 (năm 2015: 2.323 tấn); gồm tôm, mực, cá, hải sản khác; sản lượng khai
thác hải sản nội đồng không biến động so năm 2015 là 3.000 tấn, chủ yếu là cá
nước ngọt các loại.
- Nuôi tôm: Diện tích thả nuôi tôm có xu hướng tăng từ 1.240,50 ha năm
2015 lên 2.635 ha năm 2017, nuôi chủ yếu quảng canh cải tiến năng, mô hình
nuôi tôm - lúa, mô hình nuôi tôm - cua, nuôi tôm CN - BCN. Song sản lượng
tăng nhanh từ 660 tấn năm 2015 lên tới 2.635 tấn năm 2017.
- Diện tích thả nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nuôi cá và nuôi khác có xu
hướng tăng từ 3.035 ha năm 2015 lên 4.485 ha năm 2017; Sản lượng tăng nhanh
từ 15.550 tấn năm 2015 lên tới 18.755 tấn năm 2017. Trong đó:
+ Nuôi cá: Diện tích nuôi cá có xu hướng giảm từ 180 ha năm 2015
xuống 115 ha năm 2017; sản lượng giảm 2.700 tấn năm 2015 giảm xuống 1.380
tấn năm 2017.
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+ Nuôi hến: Diện tích hến tăng nhanh từ 2.100 ha năm 2015 lên 3.850 ha
năm 2017 và sản lượng tăng từ 8.400 tấn năm 2015 tăng 14.425 tấn năm 2017.
+ Nuôi sò huyết: Năm 2017 diện tích sò huyết không biến động so với
năm 2015 là 150 ha, tuy nhiên hiệu quả nuôi không cao dẫn đến sản lượng giảm
xuống từ 525 tấn năm 2015 giảm xuống 375 tấn năm 2017.
+ Nuôi sò lông: Năm 2017 diện tích sò lông không biến động so với năm
2015 là 600 ha, tuy nhiên hiệu quả nuôi không cao dẫn đến sản lượng giảm
xuống từ 3.900 tấn năm 2015 giảm xuống 2.700 tấn năm 2017.
+ Nuôi hải sản khác: Diện tích nuôi hải sản khác tăng từ 5 ha năm 2015 lên
11 ha năm 2017 và sản lượng giảm 25 tấn năm 2015 tăng lên 55 tấn năm 2017.
(Báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện Hòn
Đất về việc thực hiện nhiệm vụ và phương hướng kế hoạch qua các năm)
2.2.1.3. Khu vực kinh tế công nghiệp
- Trong những năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện
tăng khá nhanh, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 (giá so sánh năm 2010)
đạt 795.891 triệu đồng, tăng 29,38% so với năm 2010. Đến năm 2017, tiếp tục
tăng so với năm 2015, ngành kinh tế công nghiệp năm 2017 là 825.300 triệu
đồng, chiếm 11% trong cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản.
- Công nghiệp tập trung chủ yếu vào hai ngành công nghiệp khai thác mỏ
và công nghiệp chế biến. Công nghiệp khai thác xây dựng trên địa bàn huyện
giai đoạn 2017 đều tăng so năm 2015 (năm 2017: sản lượng khai thác than bùn
132.240 tấn, khai thác đá 2.062.000 m3). Công nghiệp chế biến năm 2017 tập
trung ở các lĩnh vực: xay xát gạo 376.560 tấn, sản xuất nước đá 318.240 tấn,
gạch không nung 9.250 ngàn viên, tuy nhiên quy mô còn nhỏ, phân tán, công
nghệ còn lạc hậu, thô sơ.
- Số lượng cơ sở công nghiệp giai đoạn 2010-2015 tăng, năm 2015 có 913
cơ sở. Đến năm 2017, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn huyện
giảm nhẹ so với năm 2015 còn 907 cơ sở.
- Rà soát đánh giá kết quả thực hiện dự án cụm công nghiệp Lình Huỳnh,
được Ban thường vụ Huyện ủy thống nhất điều chỉnh quy hoạch cụm Công
nghiệp Lình Huỳnh hiện hữu thành quy hoạch dự án nuôi tôm công nghệ cao
trong nhà kínhtừ Quyết định số 2037/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư
(Cụm CN Lnh Huỳnh chuyển qua); đồng thời định hướng đề xuất chuyển công
năng và vị trí Cụm công nghiệp Lình Huỳnh về vị trí khác trên địa bàn huyện để
có điều kiện thuận lợi về nguồn nhiên liệu, giao thông, tiêu thụ hàng hóa,…
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Hiện tại UBND huyện phối hợp với Công ty TNHH Kiên Hùng bổ sung các hồ
sơ, thủ tục triển khai đầu tư dự án nuôi tôm thâm canh bán nhà kính tại xã Lình
Huỳnh đến nay đang chở kết quả thẩm định đánh giá tác động môi trường và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án. Việc phối hợp trung tâm khuyến
nông và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh hỗ trợ khuyến nông cho 02 cơ sở
(Công ty TNHH MTV Tám Quang, Công ty Cổ phần gạch không nung Kiên
Giang), tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức tiếp cận nguồn vốn khuyến nông.
Đồng thời tiến hành chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án về triển khai
đầu tư, khai thác chợ Vạn Thanh; chợ Đập Đá (Mỹ Phước) đang trong giai đoạn
hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế thẩm định.
2.2.1.4. Khu vực kinh tế dịch vụ
- Khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm theo GDP
giảm, giai đoạn 2006-2010 đạt 31,26%, giai đoạn 2010-2015 giảm còn 11,73%.
Tuy nhiên, số lượng cơ sở ngành dịch vụ hằng năm tăng và lượng lao động
tương đối ổn định, ngành dịch vụ chiếm 11,87% tỷ lệ thấp nhất so cơ cấu ngành
thương mại - khách sạn - nhà hàng - dịch vụ, thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao
nhất 61,32% và khách sạn - nhà hàng chiếm 26,81%.
+ Giai đoạn 2010-2015, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển khá, cơ
bản đáp ứng yêu cầu lưu thông vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống
nhân dân, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 2.740 tỷ đồng năm 2010 lên 3.914
tỷ đồng năm 2015. Số cơ sở và lao động kinh doanh thương mại tăng qua hàng
năm, năm sau cao hơn năm trước. Hiện huyện đang tiến hành chỉnh hồ sơ, trình
UBND tỉnh phê duyệt dự án về triển khai đầu tư,khai thác chợ Vạn Thanh; chợ
Đập Đá (Mỹ Phước) đang trong giai đoạn hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế thẩm định.
+ Các hoạt động dịch vụ về vận tải, bưu chính - viễn thông hằng năm phát
triển khá cao trong thời kỳ 2010-2015 để đảm bảo bản đáp ứng nhu cầu của
người dân trên địa bàn huyện. (Đối với ngành vận tải: Doanh thu vận tải, kho bãi
và dịch vụ hổ trỡ vận tải năm 2015 là 57.675 triệu đồng tăng 1,3% so với năm
2010, khối lượng hàng hoá luân chuyển năm 2015 là 19.410 nghìn tấn.km tăng
0,5% so năm 2010).
2.2.2. Phân tích bổ sung thực trạng phát triển xã hội
Theo thống kê, dân số toàn huyện giai đoạn 2011-2015 tăng chậm (năm
2010 là 169.500 người đến năm 2015 là 174.198 người (tăng 3,14%)trong đó
dân số trung bình thành thị và nông thôn tăng hằng năm). Đến năm 2017, dân số
trung bình huyện 159.419 người, chiếm 8,89% dân số toàn tỉnh, mật độ dân số
153 người/km2. Năm 2017, dân số thành thị phát triển chưa ổn định qua từng
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năm là 29.542 người, chiếm 5,59% dân số toàn tỉnh; dân số nông thôn là
129.877 người giảm qua từng năm, chiếm 10,27% dân số toàn tỉnh. Dân số tập
trung chủ yếu dọc theo các tuyến đường giao thông và kênh rạch thuận lợi cho
đi lại và sản xuất.
(Nguồn: Niêm giám th ng kê tỉnh Kiên Giang 2017)
Nguồn nhân lực của huyện khá dồi dào, lao động trong độ tuổi có khả
năng lao động năm 2017 là 93.067 người, chiếm 57,03% dân số toàn huyện. Số
lao động ngoài tuổi có tham gia lao động 500 người. Trong những năm qua, số
lao động và giải quyết việc làm có sự chuyển dịch đáng kể, tỷ trọng lao động
trong các khu vực kinh tế có sự chuyển biến rõ rệt, giảm dần tỷ trọng lao động
nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động dịch vụ, công nghiệp. Lao động nông - lâm
- thuỷ sản giảm từ 66.647 người, năm 2015 còn 56.270 người năm 2017; tỷ lệ
lao động Công nghiệp - xây dựng tăng từ 15.380 người năm 2015 lên 15.821
người năm 2017; tỷ lệ lao động dịch vụ 20.508 người năm 2015 tăng 20.976
người năm 2017.
Năm 2015-2017 huyện đẩy mạnh huyện thực hiện công tác dân số kế
hoạch hoá - gia đình nên tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên từ 10,9% năm 2015
xuống còn 10% năm 2017. Tuy nhiên, chất lượng lao động còn thấp chủ yếu là
lao động phổ thông đơn giản, lao động được đào tạo chưa đáng kể, thời gian
nhàn rỗi lớn, tỷ lệ thất nghiệp cao. Để giải quyết vấn đề lao động đòi hỏi huyện
cần có quan tâm nhiều vào công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao
động, nhất là thanh niên nông thôn và người dân tộc.
Bằng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao
động được tăng cường, mở ra nhiều lớp dạy nghề cho người lao động nông thôn
từ đó giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động trong huyện và chất
lượng lao động cao (tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2015 là 40% tăng
46,8% năm 2017). Giải pháp an sinh xã hội như cho vay vốn, hỗ trợ đất ở, đất
sản xuất, chuyển đổi ngành nghề phát triển sản xuất nên nền kinh tế của huyện
đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế huyện tăng
từng năm (năm 2015 là 70% tăng 73,94%).
Bảng 4: Diện tích, dân số, mật độ dân số, số hộ
Đơn vị hành chính
1.Thị trấn Hòn Đất
2. Thị trấn Sóc Sơn
3. Xã Bình Sơn

Diện tích
(km2)

Dân số trung
bình (ngƣời)

32,96
25,45
183,64

12.592
16.950
14.260
33

Mật độ dân số Số khóm, ấp,
(ngƣời/ km2)
khu phố
382
666
78

5
7
5
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Đơn vị hành chính
4. Xã Bình Giang
5. Xã Mỹ Thái
6. Xã Nam Thái Sơn
7. Xã Mỹ Hiệp Sơn
8. Xã Sơn Kiên
9. Xã Sơn Bình
10. Xã Mỹ Thuận
11. Xã Lình Huỳnh
12. Xã Thổ Sơn
13. Xã Mỹ Lâm
14. Xã Mỹ Phước

Diện tích
(km2)

Dân số trung
bình (ngƣời)

163,34
74,54
154,95
103,45
53,11
35,72
37,80
32,46
61,34
37,02
43,79

15.980
3.820
11.190
15.680
10.595
6.685
6.181
9.580
13.420
16.986
5.230

Mật độ dân số Số khóm, ấp,
(ngƣời/ km2)
khu phố
98
51
72
152
199
187
164
303
219
459
119

10
5
10
7
4
6
5
4
6
7
6

(Nguồn: Niên giám th ng kê huyện Hòn Đất năm 2017)
Phân theo giới tính, nam chiếm tỷ lệ cao hơn nữ tuy nhiên tỷ lệ chênh lệch
không lớn,nam chiếm 50,30%, nữ chiếm 49,70%. Phân theo thành thị và nông
thôn, dân số chủ yếu tập trung nông thôn chiếm 81,0 %, dân số thành thị 19,0 %.
Tỷ lệ dân số đô thị của huyện thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh.
Bảng 5: Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị - nông thôn
Năm
2013
2014
2015
2016
2017

Tổng số
172.683
174.094
174.198
161.575
159.419

Phân theo giới tính
Nam
Nữ
87.522
85.161
88.457
85.637
88.196
86.002
81.755
79.820
80.324
79.095

Phân theo thành thị, nông thôn
Thành thị
Nông thôn
30.960
141.723
31.070
143.024
31.294
142.094
29.141
132.434
29.542
129.877

(Nguồn: Niên giám th ng kê huyện huyện Hòn Đất qua các năm)
2.2.3. Tình hình phát triển đô thị và khu dân cƣ nông thôn
2.2.3.1. Thực trạng phát triển đô thị
Huyện Hòn Đất có hai đô thị là thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn, năm
2015 dân số thành thị tổng cộng của hai thị trấn là 31.294 người giảm xuống còn
29.542 người năm 2017, chiếm 18,53% dân số toàn huyện năm 2017. Tổng diện
tích đất tự nhiên của 02 thị trấn là 5.840,91 ha, trong đó diện tích nội thị của 02
đô thị khoảng 251,81 ha.
-Đất nông nghiệp: 5.052,52 ha.
- Đất phi nông nghiệp: 788,38 ha.
(Nguồn: Kiểm kê đất đai 2015).
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2.2.3.1.1. Thị trấn Hòn Đất
Thị trấn Hòn Đất được xây dựng chỉnh trang, có diện tích 3.295,54 ha,
chiếm 3,17% tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Vị trí vai trò là trung tâm
hành chính - chính trị - kinh tế - xã hội của huyện ngày càng được khẳng định
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Diện tích đất ở đô thị tại thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn năm 2017
diện tích 126,03 ha, có nhiều công trình công cộng (y tế, trường học, trụ sở,...)
và cơ sở buôn bán được xây dựng đáp ứng yêu cầu phục vụ xã hội.
Các tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường liên xã đã xây dựng và
củng cố tạo thành các trục chính ngang và dọc giúp cho giao thông thông suốt
hơn. Tuy nhiên, huyện vẫn tiếp tục tích cực vận động nhân dân tham gia đóng
góp, tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư của cấp trên để nâng cấp, xây dựng
cầu và đường giao thông theo hướng bê-tông hoá để việc vận chuyển hàng hoá,
mua bán, giao thương thuận lợi, giảm ô nhiễm, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ngày càng mạnh và hiệu quả.
UBND thị trấn Hòn Đất khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển
mạnh vào các loại hình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó vận động người dân
tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp và áp dụng tiến bộ
KHKT và chăn nuôi và sản xuất. Đời sống nhân dân ngày được nâng cao và
củng cố, hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo và giảm tỷ lệ hội nghèo.
2.2.3.1.2. Thị trấn S c Sơn
Thị trấn Sóc Sơn nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, có diện tích
2.545,36 ha, chiếm 2,45% tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Diện tích đất
ở đô thị tại thị trấn Sóc Sơn 125,90 ha, mật độ dân cư phân bố không điều, phần
lớn tập trung nhiều dọc theo QL.80 và khu trung tâm thị trấn, phần còn lại sống
dọc theo các kênh trục, kênh ngang.
Thị trấn Sóc Sơn là trung tâm giao lưu hàng hoá giữa các địa phương
trong và ngoài huyện, thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế. Cơ cấu
kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ quy
mô mở rộng, tỷ lệ tăng lên. Cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi từng bước, phù
hợp với điều kiện sản xuất ở địa phương.
Các tuyến đường tại thị trấn Sóc Sơn đang đầu tư xây dựng và hoàn thiện,
trong đó đường nhựa chiếm khoảng 4,3%, đường BTXM chiếm khoảng 43,5%
còn lại là đường đất, vẫn còn một số tuyến chưa được đồng bộ bê tông hoá toàn
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tuyến. Thị trấn tiếp tục đầu tư tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao
đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
2.2.3.2. Thực trạng các khu dân cƣ nông thôn
Các khu dân cư nông thôn mang những nét đặc thù là phân bố dọc theo
các tuyến giao thông và phân bố tập trung thành các cụm điểm tại các đầu mối
giao thông, và quanh các đô thị. Tổng diện tích tự nhiên các khu dân cư nông
thôn của huyện là 3.792,76 ha.
- Đất nông nghiệp: 1.810,11 ha.
- Đất phi nông nghiệp: 1.982,65 ha (trong đó đất ở tại đô thị là 1.413,18 ha).
Trong những năm qua hệ thống hạ tầng cơ sở như: Giáo dục, y tế, thông
tin liên lạc, điện, nước sạch,… đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, do hệ thống
dân cư phát triển phân tán và tự phát nên hiệu quả đầu tư của các công trình
chưa cao.
Đặc điểm chung khu dân cư nông thôn ở Hòn Đất là phân bố thành từng
tuyến, dọc theo các trục kênh, trục giao thông chính trong huyện, xã. Ngoài ra
cũng phân bố thành từng cụm tại các trung tâm xã, huyện, đầu mối giao thông
thủy bộ. Đời sống của người dân gắn liền với sông nước.
Trong những năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng
làm, các khu, cụm dân cư trong huyện đã có nhiều thay đổi, hệ thống cơ sở hạ
tầng như giao thông, điện nước,... đã được đưa về tới các ấp, góp phần cải thiện
và nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, thực trạng cơ sở hạ tầng trong
nhiều khu dân cư nông thôn còn khó khăn, 19% số hộ chưa được sử dụng nước
hợp vệ sinh trong sinh hoạt, số hộ chưa được dùng điện lưới còn 1,5%, phần lớn
hệ thống giao thông trong khu dân cư nông thôn còn là đường đất,...
Một vấn đề nổi bật là tình trạng ngập lũ hàng năm: Những năm lũ lớn,
nhiều điểm dân cư nằm trong vùng ngập lũ sâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên
đời sống của nhân dân vùng ngập lũ còn gặp nhiều khó khăn.
2.2.3.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng
2.2.3.3.1. Giao thông
a) Hệ th ng đường Qu c lộ
Quốc lộ 80 là tuyến trục chạy dọc huyện Hòn Đất với chiều dài 46,5 km,
có điểm đầu tại TP. Rạch Giá, đi qua thị trấn Sóc Sơn, Hòn Đất và các xã Mỹ
Lâm, Sơn Kiên, Bình Sơn, Bình Giang và kết thúc ở ranh giới huyện Kiên
Lương. Đây là tuyến đường xương sống trên địa bàn huyện, kết nối huyện đến
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trung tâm đô thị lớn thành phố Rạch Giá và thành phố Hà Tiên. Hiện trạng tuyến
có mặt đường láng nhựa rộng 7 m, nền đường 12 m.
b) Hệ th ng đường đường tỉnh (ĐT)
Có 03 tuyến với tổng chiều dài khoảng 50,3 km, trong đó có 24,3 km láng
nhựa, 17 km bê tông xi măng và 09 km cấp phối sỏi đỏ.
+ ĐT.970 (Đường kênh Tám Ngàn): Dài 12,3 km nối liền huyện Hòn Đất
với huyện Tri Tôn - An Giang, hiện trạng đã được láng nhựa với rộng mặt 5 m,
nền 9 m.
+ ĐT.969 (Đường Tri Tôn - Hòn Me): Dài 12 km, kết cấu láng nhựa mặt
5 m, nền 7 m. Đây là tuyến đường chuyên dùng, vừa phục vụ cho việc vận
chuyển và khai thác đá tại xã Thổ Sơn, vừa là đường dẫn đến khu di tích lịch sử
và khu du lịch Hòn Me của huyện Hòn Đất.
+ ĐT.969B (Đường Gàn Dừa - Thổ Sơn - Lình Huỳnh): Dài 26 km, điểm
đầu cầu Kiên Bình (km 140+686 QL.80, huyện Hòn Đất), điểm cuối cầu Lình
Huỳnh (km 151+031 QL.80). Tuyến kết nối cũng như tạo điều kiện thuận lợi,
rút ngắn khoảng cách và thời gian trong việc đi lại nhằm thu hút các lượt khách
tham quan du lịch tỉnh An Giang sang khu di tích lịch sử đền thờ Chị Sứ. Hiện
trạng, gồm 9 km mặt BTXM và 17 km đường đất, chất lượng xấu.
c) Hệ th ng đường huyện (ĐH): Dài 74,3 km, gồm 05 tuyến
- ĐH.Nam Thái Sơn: Dài 18,3 km, điểm đầu kênh Rạch Giá - Hà Tiên và
điểm cuối giáp ranh với tỉnh An Giang. Là tuyến đường đi cặp theo kênh Tri
Tôn, qua địa phận của thị trấn Hòn Đất 1,5 km, phần còn lại nằm trên địa bàn xã
Nam Thái Sơn. Đây là trục dọc xương sống của xã Nam Thái Sơn, kết nối giao
thông xã nói riêng; huyện nói chung với tỉnh An Giang. Tuy nhiên, kết cấu
đường toàn tuyến không đồng nhất, được nhựa hoá 8,7 km từ đầu tuyến đến
UBND xã Nam Thái Sơn, còn lại là đường đất, có mặt 3,5-4,0 m. Trên tuyến có
13 cầu BTCT dài 195 m, tải trọng 8T, chất lượng trung bình.
- ĐH. Mỹ Thái: Dài 17,7 km cũng có hướng tuyến chạy cặp kênh Mỹ
Thái song song với ĐH Nam Thái Sơn, là ranh giới của 2 xã Mỹ Thái và xã
Nam Thái Sơn, có điểm đầu tại kênh Rạch Giá - Hà Tiên và điểm cuối giáp ranh
tỉnh An Giang. Chức năng của đường tương tự như đường huyện Nam Thái Sơn
là tuyến đường đối ngoại và đồng thời là trục chính trên địa bàn xã Mỹ Thái.
Hiện trạng gồm 2 đoạn:
+ Đoạn 1: Từ kênh Rạch Giá - Hà Tiên đến UBND xã Mỹ Thái dài 10
km, mặt láng nhựa, rộng 3,5 m, nền 6 m, chất lượng tốt.
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+ Đoạn 2: Từ UBND xã Mỹ Thái đến ranh An Giang dài 7,7 km, mặt
CPSĐ, rộng 3,5 m, nền 6 m, chất lượng xấu. Trên tuyến có 19 cầu BTCT dài
561, tải trọng 8T, chất lượng trung bình.
- ĐH. Mỹ Hiệp Sơn: Dài 17 km có điểm đầu kênh Rạch Giá - Hà Tiên, đi
cặp theo bờ đông kênh Ba Thê và kết thúc tại ranh tỉnh An Giang. Tuyến có vai
trò khá quan trọng, là trục đường chính yếu nối liền 2 xã Mỹ Thuận và Mỹ Hiệp
Sơn. Tuy nhiên, cầu bắt qua kênh Rạch Giá - Hà Tiên nối với QL.80 có tải trọng
thấp, chỉ phục vụ cho xe máy là chủ yếu, hạn chế xe 4 bánh > 8T qua cầu. Hiện
trạng, mặt láng nhựa, rộng 3,5 m, nền 6,5 m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 10
cầu BTCT dài 240 m, tải trọng 8-16T, chất lượng trung bình.
- Đường huyện Kiên Hảo: Dài 19,8 km có điểm đầu kênh Rạch Giá - Hà
Tiên, chạy cặp theo kênh Kiên Hảo và kết thúc tại ranh tỉnh An Giang. Hiện
trạng, mặt láng nhựa, rộng 3,5 m, nền 6 m, chất lượng tốt từ QL.80 đến giáp
ranh xã Mỹ Hiệp Sơn; đoạn còn lại mặt CPSĐ chất lượng xấu. Trên tuyến có 17
cầu BTCT dài 573 m, tải trọng 8T, chất lượng trung bình.
- Đường huyện Sơn Bình: dài 1,5 km có điểm đầu giao ĐT.969B, điểm
cuối UBND xã Sơn Bình. Hiện trạng, mặt đường đất rộng 3,5 m, nền 6 m, chất
lượng xấu. Tuyến kết nối trung tâm xã Sơn Bình ra ĐT.969B đi đến các khu vực
khác nên có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội của xã Sơn Bình.
d) Hệ th ng đường x và đô thị
Hệ thống đường xã có 101 tuyến và 18 tuyến đường đô thị với tổng chiều
dài 521 km, gồm: đường BTXM 171,7 km, chiếm 32,96%; đường nhựa 12,6
km, chiếm 2,42%; đường cấp phối sỏi đỏ 19,7 km, chiếm 3,78%; đường đất
316,9 km, chiếm 60,84%, cụ thể như sau:
- Thị trấn Hòn Đất: Tuyến đường đô thị, gồm 9 tuyến, dài 21,6 km, gồm:
đường BTXM 15,3 km, chiếm 70,84%; đường nhựa 4,7 km, chiếm 21,76%;
đường cấp phối sỏi đỏ 1,6 km, chiếm 7,4%.
- Thị Trấn Sóc Sơn: Gồm 9 tuyến, dài 28,1 km, gồm đường BTXM 10,4
km, chiếm 37%; đường nhựa 5,2 km, chiếm 18,5% và đường đất 12,5 km,
chiếm 44,5%.
- Xã Bình Giang: Gồm 13 tuyến, dài 106,5 km gồm đường BTXM 17,8
km, chiếm 16,7% và đường đất 88,7 km, chiếm 83,3%.
- Xã Bình Sơn: Gồm 5 tuyến, dài 30,4 km gồm Đường đất chiếm 100%.
- Xã Lình Huỳnh: Gồm 2 tuyến, dài 11,5 km gồm đường chiếm 100%.
38

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

- Xã Sơn Bình: Gồm 7 tuyến, dài 26,2 km gồm đường BTXM 23 km,
chiếm 87% và đường đất 3,3 km, chiếm 13%.
- Xã Sơn Kiên: Gồm 5 tuyến, dài 18,7 km gồm đường BTXM 10,3 km,
chiếm 55% và đường đất 6,7 km, chiếm 36%; đất cấp phối sỏi đỏ 1,7 km,
chiếm 9%.
- Xã Thổ Sơn: Gồm 8 tuyến, dài 20,7 km gồm đường BTXM 11,6 km,
chiếm 56%; đường nhựa 0,6 km, chiếm 3% và đường đất 8,4 km, chiếm 41%.
- Xã Nam Thái Sơn: Gồm 7 tuyến, dài 58,5 km gồm: đường BTXM 21,3 km,
chiếm 36%; đường cấp phối sỏi đỏ 14,4 km chiếm 25% và đường đất 22,8 km,
chiếm 39%.
- Xã Mỹ Thái: Gồm 5 tuyến, dài 28,2 km gồm: đường BTXM 3,7 km,
chiếm 13%; đường cấp phối sỏi đỏ 2km chiếm 7% và đường đất 22,5 km, chiếm
80%.
- Xã Mỹ Hiệp Sơn: Gồm 12 tuyến, dài 64,7 km gồm: đường BTXM 12,3 km,
chiếm 19% và đường đất 52,3 km, chiếm 81%.
- Xã Mỹ Thuận: Gồm 13 tuyến, dài 40,8 km gồm: đường BTXM 8,7 km,
chiếm 21% và đường đất 52,3 km, chiếm 79%.
- Xã Mỹ Phước: Gồm 9 tuyến, dài 26,1 km gồm: đường BTXM 12,1 km,
chiếm 46% và đường đất 14,1 km, chiếm 54%.
- Xã Mỹ Phước: Gồm 15 tuyến, dài 39 km gồm: đường BTXM 13,7 km,
chiếm 35%; đường nhựa 2,1 km chiếm 5% và đường đất 23,2 km, chiếm 60%.
e) Hiện trạng hệ th ng giao thông đường thủy
Hiện nay, huyện Hòn Đất có 17 tuyến đường thủy nội địa có hoạt động
vận tải. Trong đó, có 6 tuyến TW và tỉnh quản lý: kênh Rạch Giá - Hà Tiên,
kênh Ba Thê - Sóc Xoài, kênh Kiên Hảo, kênh Mỹ Thái, kênh Tám Ngàn, kênh
Tri Tôn và 11 tuyến do địa phương quản lý: kênh Vàm Răng, Thần Nông, Lình
Huỳnh, Vàm Rầy, T6, T5, 283, 284, 285, Bình Giang 1, Bình Giang 2.
2.2.3.3.2. Thủy lợi
Những năm qua huyện chú trọng xây dựng hệ thống kênh mương nội
đồng nhằm tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, giao thông thuỷ lợi và
trao đổi buôn bán của người dân với tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn
huyện khoảng 1.553,5 km, trong đó: Số lượng kênh cấp I là 15 tuyến kênh với
tổng chiều dài là: 225,5 km do tỉnh quản lý. Số lượng kênh cấp II là 245 tuyến
kênh, tổng chiều dài là 1.328 km do huyện quản lý. Ngoài ra, hệ thống thuỷ lợi
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bao gồm hệ thống đê bao biển, 37 cống ngăn mặn được xây dựng do Chi cục
thuỷ lợi, BQL sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh quản lý (19 cống thoát lũ Biển
Tây trong đó có 7 cống 3 cửa và 5 cống 2 cửa; 18 cống DA Vàm Răng - 3 Hòn)
và hệ thống thuỷ lợi nội đồng, các đê bao phục vụ sản xuất do huyện quản lý.
Từ năm 2010-2015 trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng được 218 công
trình thuỷ lợi như sau: 210 công trình nạo vét, nạo vét làm bờ bao, 02 đập đất và
06 cống phục vụ sản xuất, phòng chống ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn.
Vốn đầu tư công trình trên khoảng 176,5 tỷ đồng.
Hạn chế trong công tác thuỷ lợi là hệ thống đê bao cục bộ cho sản xuất
lúa chưa được đầu tư đồng bộ, mạng lưới trạm bơm điện còn thiếu so với yêu
cầu. Hệ thống thuỷ lợi cho vùng nuôi tôm chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Ngoài
ra, do số lượng công trình thuỷ lợi nhiều, các nguồn vốn hằng năm chưa đáp ứng
được nhu cầu thực hiện các dự án nạo vét, duy tu, sửa chữa các công trình thuỷ
lợi trên địa bàn huyện. Năm 2016, có 9 trạm bơm, 24 cống, 06 đập, nạo vét được
làm đê bao khoảng 130,6 km, nạo vét 120,5 km.
(Nguồn: Báo cáo Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ lợi phục vụ
sản xuất nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030)
2.2.3.4. Giáo dục và đào tạo
- Năm 2015-2016: Toàn huyện Hòn Đất có 64 cơ sở giáo dục. Trong
đó,14 trường mẫu giáo công lập; 02 trường Mầm non tư thục và 3 Nhà trẻ tư
thục; 28 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở. Có 41 trường đạt xanh sạch - đẹp và an toàn (27 trường đạt mức độ 1 và 14 trường đạt ở mức độ 2); có
20 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (MN 04, TH 11, THCS 05). Tổng
số nhóm lớp nhà trẻ và mẫu giáo: 135 (công lập 115, ngoài công lập 20); tổng số
trẻ: 4.135 trẻ (công lập 3.548 học sinh, ngoài công lập 587 học sinh); Học sinh
Tiểu học 664 lớp/16.682 học sinh, THCS 230 lớp/6.658 học sinh. Tổng số hiện
có là 1.825 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Năm 2017-2018: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất có 64 cơ
sở giáo dục trực thuộc (59 công lập + 5 ngoài công lập) với 179 điểm trường (64
điểm chính và 115 điểm lẻ, trong đó có 21 điểm không sử dụng: Có 19 trường
mầm non (14 trường mẫu giáo công lập; 3 nhà trẻ + 02 trường mầm non ngoài
công lập); 28 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở. Đến nay, toàn ngành
có 49 trường đạt xanh - sạch - đẹp và an toàn (MG: 12, TH: 23, THCS: 14) tăng
lên 8 trường so với năm 2015; có 23 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia
(MN: 06, TH: 11, THCS: 06) tăng 3 trường so với năm 2015; Năm học 20172018, có 04 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1
40

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

(TH Bình Sơn 1, THCS Mỹ Lâm, THCS Thị Trấn và THCS Bình Giang).
Trường mẫu giáo: có 19 trường gồm: 14 trường mẫu giáo công lập và 3 nhà trẻ,
2 trường mầm non ngoài công lập. Tổng số nhóm, lớp nhà trẻ và mẫu giáo: 146
nhóm, lớp với 5.154 trẻ tăng 1.019 trẻ so với năm 215. Giáo dục tiểu học: Có
16.625 HS với 620 lớp giảm về số lớp và số lượng học sinh so với năm 2015.
Nhưng giáo dục trung học cơ sở lại tăng so với năm 2015, năm 2017: Có 223
lớp với 6.817 học sinh. Tổng số hiện có 1.771 cán bộ, giáo viên, nhân viên giảm
so năm 2015 do cắt chế độ biên chế.
Nhìn chung công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường “xanh sạch - đẹp và an toàn”, “trường học thân thiện học sinh tích cực” và kiểm định
chất lượng giáo dục được lãnh đạo và các trường quan tâm thực hiện, đạt kết quả
khá tốt. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bổ sung, tương đối đủ đáp ứng
nhu cầu giảng dạy của ngành. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, các
hoạt động trong các trường học hoạt động một cách đều đặn, sự chênh lệch chất
lượng giữa các trường từng bước được thu hẹp. Tuy nhiên, một số cán bộ lãnh
đạo nhà trường, chưa thể hiện hết vai trò trách nhiệm của mình trong lãnh đạo
điều hành hoạt động của đơn vị; Giáo viên chưa thực sự sáng tạo trong việc áp
dụng phương pháp mới vào công tác giảng dạy để đem lại hiệu quả cao và còn
nhiều phòng học, phòng chức năng xuống cấp và phòng cây lá chưa được sửa
chữa và xây dựng thay thế.
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất Báo
cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ qua các năm học).
2.2.3.5. Y tế
Năm 2015, toàn huyện có 44 bác sỹ, 326 cán bộ y tế (trong đó cán bộ y tế
phục vụ ở trạm y tế là 88 người); có 78/87 ấp có tổ chức y tế. 12/14 trạm y tế,
phòng khám khu vực các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
Năm 2017 ngành y tế ngày được chú trọng, nâng cao chất lượng và phát
triển hơn so với năm 2015, toàn huyện có 58 bác sỹ tăng 14 bác sỹ so với 2015,
376 cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế (trong đó cá bộ y tế phục vụ ở trạm
y tế là 98 người). Có 87/87 ấp khu phố có tổ chức y tế.
Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra chất lượng ATTP, quan tâm đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của y và bác sỹ. Nhìn chung,
huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh, duy trì thực hiện và nâng cao chất lượng các hoạt
động truyền thông về giáo dục sức khoẻ cộng đồng. Mặt khác, lực lượng y, bác
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sỹ, trang thiết bị còn thiếu và chưa hiện đại nên không đám ứng nhu cầu chữa
bệnh của nhân dân.
(Nguồn: Báo cáo của Uỷban Nhân dân huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, phương hướng nhiệm vụ
phát triển kinh tế qua các năm).
2.2.3.5. Văn h a - thể thao
Năm 2015, Ban quản lý Di tích, Lịch sử, Thắng cảnh Ba Hòn thực hiện
tốt công tác đón các đoàn khách và đạt được kết quả sau: Số đoàn khách khoảng
380 đoàn, số lượt khách đến tham quan khoảng 20.000 lượt khách. Tham mưu
BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện thành lập
tổ kiểm tra đơn vị đạt chuẩn văn hoá và xây dựng chương trình, kế hoạch chấm
điểm đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ và giải
thể thao. Truyền thông hoạt động 365 ngày, tổng thời lượng phát sóng 91.800
phút (bao gồm chương trình thời sự địa phương, tiếp âm Đài PT&TH tỉnh, Tiếp
âm Đài tiếng nói Việt nam).
Năm 2017, Có 69/87 ấp (khu phố) đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền giai đoạn
(2015-2017); Công nhận 132/138 đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Khu di tích Hòn Đất tăng so với năm 2015, tiếp
khoảng 857 đoàn khách, lượt khách tham quan khoảng: 113.651 lượt. Tổng thời
lượng phát sóng trong 10 tháng và 1.824 giờ tăng lên so năm 2015.
Nhìn chung công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động văn
hóa, văn nghệ, các giải thi đấu thể dục thể thao ngày càng phát triển và không
ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa
tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm
gìn giữ, các quy tác ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ
nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn dân cư. Nhưng
Công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ lưu động đến các vùng sâu, vùng xa có
lúc chưa kịp thời, song song đó ý thức của người dân chưa cao nên vẫn còn xảy
ra tình trạng kinh doanh trái pháp luật, một số địa phương chưa tham gia nhiều
về phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao do huyện tổ chức, việc đầu tư
xây dựng khu du lịch, khu thể thao.... còn hạn chế. Hiện nay, vẫn ở giai đoạn
đầu phát triển, sản phẩm du lịch chưa thực sự nổi bật, độc đáo, thị trường du lịch
nhỏ bé, chưa có các doanh nghiệp hoạt động du lịch chuyên nghiệp, khách du
lịch chủ yếu là khách công vụ.
(Nguồn: Báo cáo phòng Văn hoá thông tin huyện Hòn Đất kết quả thực
hiện nhiệm vụ qua các năm)
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2.2.3.6. Điện
Mạng lưới đường dây và trạm phân phối điện trên địa bàn huyện có 364,1
km đường dây trung thế, 548,9 km hạ thế và trạm biến áp 21.867 KVA, 100%
các xã, ấp có điện lưới quốc gia, với tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,5%. Năm 2017,
tổng sản lượng điện sử dụng là 88.729 kwh/năm; ngành nông - lâm - thuỷ sản 9
kwh/năm; ngành công nghiệp - xây dựng 25.500 kwh/năm; ngành thương
nghiệp - khách sạn sử dụng 840 kwh/năm; quản lý tiêu dùng dân cư 59.920
kwh/năm; ngành khác 2.460 kwh/năm.
2.2.3.7. Quốc phòng, an ninh
Lực lượng công an, quân sự duy trì thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng
chiến đấu. Công tác tuyển chọn và kêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm điều
đạt chỉ tiêu. Tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu và diễn tập chiến đấu phòng
thủ của các xã, thị trấnđảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao. Tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Bên cạnh đó, lực lượng công an luôn
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chỉ đạo duy trì
và thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành
vi vi phạm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
(Nguồn: Báo cáo của Uỷ ban Nhân dân huyện về tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phương hướng, phương hướng nhiệm vụ
phát triển kinh tế qua các năm).
2.2.3.8. Khoa học công nghệ
Hoạt động khoa học công nghệ được quan tâm, đã được các ngành chức
năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên nhiều
lĩnh vực. Trong nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cây
trồng, vật nuôi, các mô hình nông - lâm - thủy sản kết hợp; nuôi trồng thuỷ sản...
đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được thực
hiện khá tốt, đến nay hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện trong
huyện đều sử dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên
môn, trong việc khám và điều trị bệnh cho nhân dân,...
2.3. Phân tích đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến sử
dụng đất.
Tình hình biến đổi khí hậu (BĐKH) đã tác động hầu hết các ngành kinh
tế, trong đó ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tần suất xuất hiện
ngày càng nhiều các hiện tượng thiên tai như bão, lũ lụt, mưa lũ gây ra nguy cơ
ngập lụt đối với các vùng đất thấp, tập trung nhiều tại các khu vực Nam QL.80,
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tình trạng nhiễm mặn, nhiễm phèn trên diện rộng làm thiệt hại đến quá trình sản
xuất của người dân, hạn hán thường xảy ra vào mùa khô, nhiệt độ và mức độ
khô hạn gia tăng làm tăng nguycơ cháy rừng, phát triển sâu bệnh, dịch bệnh,…
Năm 2015-2016 do ảnh hưởng của El Nino, tình hình bất lợi của biến đổi khí
hậu, ngập úng cục bộ cùng với xâm nhập mặn đã làm thiệt hại diện tích lúa và
rau mùa là 38.700,38 ha. Đồng thời, nhu cầu sinh hoạt cho người dân, nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, giao thông,… đều tăng.
Theo thống kê các xã, thị trấn, các tháng mùa khô năm 2016 có đến 6.206 hộ
thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người dân.
2.3.1. Ảnh hƣởng hạn và mặn xâm nhập
Theo báo cáo nhận định tình hình mùa lũ năm 2016 và hạn hán, xâm nhập
mặn khu vực Nam Bộ mùa khô năm 2017 của trung tâm dự báo khí tượng thuỷ
vặn Trung ương: “Tổng lượng mưa trong tháng 9-10 năm 2016 phổ biến xấp xỉ
so với trung bình nhiều năm (TBNN), tháng 11 phổ biến ở mức cao hơn so với
TBNN từ 5-15%. Mùa mưa tại khu vực Nam Bộ có khả năng kết thúc muộn hơn
TBNN, tình trạng hạn hán ít khốc liệt hơn năm 2015-2016, mực nước trên song
Cửu Long ở mức thấp nhất và chụi ảnh hưởng mạnh của thuỷ triều. Xâm nhập
mặn trong mùa khô năm 2016-2017 ở khu vực Nam Bộ có khả năng ít gay gắt
hơn năm 2015-2016 nhưng vẫn cao hơn TBNN. Độ mặn lớp nhất mùa khô năm
2016-2017 có khả năng xuất hiện trong khoảng tháng 2-3 năm 2017. Theo dự
báo tình hình khô hạn và xâm nhập mặn đến năm 2017 vẫn còn tiếp tục xảy ra
và có thể lấn sâu vào nội đồng, kịch bản trên kéo dài đến năm 2020.
Theo tài liệu “Kịch bản Biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam”
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tháng 6 năm 2009 và bản cập nhật năm 2010,
đã dự báo kịch bản về mức độ nước biển dâng cho giai đoạn 100 năm tới.
Bảng 6: Kịch bản nƣớc biển dâng theo kịch bản phát thải trung bình (cm)
Khu vực
Cà Mau - Kiên Giang

2020
9-10

2030 2040
13-15 19-22

Các mốc thời gian
2050
2060 2070
25-30 32-39 39-49

2080
47-59

2090
55-70

2100
62-82

(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường - Dự án ứng phó BĐKH Kiên Giang)
2.3.2. Biện pháp phòng chống xâm nhập mặn
- Tăng cường duy tu sửa chữa, nạo vét thông thoáng các tuyến tạo nguồn,
kênh nội đồng, cống lấy nước, hạn chế tối đa thất thoát nước, khai thác vận hành
công trình hợp lý, bảo đảm ngăn mặn, trữ nước trong nội đồng để tưới, tiêu xả
phèn, chống ô nhiễm.
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- Cải tạo sữa chửa hệ thống cống ngăn mặn ven biển từ đóng mở tự động
sang đóng mở cưỡng bức để chủ động trong việc tiêu thoát nước và hệ thống
tuyến đê biển.
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với các cấp, các ngành về bảo
vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với BĐKH và nước
biển dâng. Khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, tăng
cường bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển.
- Nâng cấp các trụ sở làm việc, đồng thời đầu tư trang thiết bị và công
nghệ bảo đảm điều kiện làm việc cho các cơ quan chỉ đạo phòng, chống giảm
nhẹ thiên tai.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình khí tượng,
thuỷ văn, hạn hán, xâm nhập mặn, lịch đóng mở cống ngăn mặn; các chuyên đề
hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm phòng, chống hạn hán để nhân dân biết và chủ
động phòng tránh; đồng thời có ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả .
- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ và nông dân về các hoạt động
thích ứng, giảm thiểu tác động của hạn, mặn trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của
huyện. Chú trọng công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về
bảo vệ môi trường, nhất là đối với môi trường nước.
- Tăng cường và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, năng lực cho cộng đồng về ứng phó với BĐKH ảnh hưởng đến các
lĩnh vực sản xuất, sinh hoạt của người dân.
- Sản xuất theo đúng lịch thời vụ, nghiên cứu xây dựng các mô hình với
các loại cây, con có khả năng chịu hạn, mặn cao; hướng dẫn nhân dân chuyển
đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phù hợp tình
hình thực tế.
- Áp dụng giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, tưới tiên tiến cho lúa và cây
trồng cạn; điều chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo
đảm hiệu quả sản xuất.
- Thường xuyên theo dõi, quan trắc độ mặn để có kế hoạch phối hợp
đóng, mở cống lấy nước và ngăn mặn phù hợp với diễn biến tình hình xâm nhập
mặn; kiểm tra kênh mương nội đồng, kiểm tra các cống và bờ bao, kịp thời sửa
chữa, nâng cấp nếu xảy ra hư hỏng đột xuất. Nạo vét kết hợp làm bờ bao, đập
ngăn mặn, giữ ngọt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Quản lý, giữ gìn và bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn và vùng đất ngập
nước ven biển, kết hợp phát triển rừng với xây dựng các mô hình kinh tế dưới
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tán rừng. Mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng, trồng tăng cường
trồng cây phân tán, bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn gắn với chính sách xã
hội: giao đất, giao rừng, khuyến khích, tạo điều kiện để người dân ở khu vực ven
biển làm nghề rừng có hiệu quả cao.
- Phối hợp với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh,
quy hoạch và đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tại xã, thị trấn. Phát động trong
nhân dân liên kết hình thành các ao hồ, bể trữ ngọt liên hộ, liên ấp,… để đảm
bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.
2.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trƣờng
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện trong điều
kiện có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Song Đảng bộ và quân, dân trong
huyện đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, phấn đấu quyết liệt và đạt kết
quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
2.4.1.Thuận lợi
Kinh tế phát triển khá ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.
Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi… Từ đó, tiềm năng thế
mạnh về nông nghiệp được khai thác hiệu quả hơn. Đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân được nâng lên; bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn
hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, giải
quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách, giảm nghèođược quan tâm thực
hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn
xã hội được đảm bảo. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh,triển
khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết
quả tích cực. Các cấp ủy chú trọng hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,
bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lí, điều hành của chính
quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên. Công tác dân vận của
cấp ủy Đảng, chính quyền được tăng cường; các phong trào thi đua yêu nước
được đẩy mạnh; dân chủ xã hội được phát huy, lòng tin của dân đối với Đảng,
chính quyền ngày càng được củng cố nâng lên. Nhìn tổng thể, nhiều chỉ tiêu,
nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện đề ra đã hoàn
thành, trong đó một số chỉ tiêu vượt Nghị quyết.
Đạt được những kết quả nêu trên là do: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo
sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh. Huyện
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ủy, Ủy ban nhân dân huyện thể hiện quyết tâm chính trị cao, lựa chọn những vấn
đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo trong từng thời gian. Các cấp ủy
Đảng, chính quyền trong huyện đã có nhiều cố gắng nỗ lực cụ thể hóa các chủ
trương, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện phù hợp với
tình hình thực tế, triển khai thực hiện có kết quả. Mặt trận và các đoàn thể tích
cực tuyên truyền vận động, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.
2.4.2. Những kh khăn và thách thức
Kinh tế của huyện phát triển chưa thật sự vững chắc, tiềm năng thế mạnh
về công nghiệp chế biến, du lịch... chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, khai
thác chưa hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tuy chuyển dịch đúng hướng nhưng còn
chậm. Nông nghiệp phát triển chưa toàn diện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật
nuôi, hợp tác sản xuất, liên doanh, liên kết còn nhiều hạn chế. Xây dựng nông
thôn mới còn lúng túng, chưa huy động tốt nguồn lực trong dân. Kết cấu hạ tầng
kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn; ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số nơi
nhưng chưa được khắc phục, xử lí kịp thời. Chất lượng nguồn nhân lực nhìn
chung còn thấp; lao động thiếu việc làm và chưa qua đào tạo nghề còn nhiều;
phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển chưa mạnh, đạo đức xã
hội có mặt chưa tốt; chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh có
mặt còn hạn chế; giảm nghèo chưa bền vững; đời sống của một bộ phận nhân
dân còn khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến
phức tạp, tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp khiếu kiện trong dân còn xảy ra
khá nhiều. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số
mặt còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở, chi
bộ và cán bộ, đảng viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; khắc phục hạn chế,
khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) còn chậm;
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu, kết
quả làm theo chưa nhiều. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các
đoàn thể có mặt còn thấp.
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III. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG ĐẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH
3.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện các nội dung
quản lý nhà nƣớc về đất đai
3.1.1. Tình hình quản lý đất đai
3.1.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý sử
dụng đất đai.
UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn huyện thực
hiện việc quản lý và sử dụng đất, góp phần quan trọng trong việc đưa Luật Đất
đai và các văn bản dưới Luật đi vào cuộc sống cũng như tạo hành lang pháp lý
cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn.
Ngay sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Hệ thống văn bản pháp
luật về đất đai (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Hướng dẫn…) được
Phòng Tài nguyên cập nhật thường xuyên, trong xử lý các nghiệp vụ chuyên
môn thực hiện tốt các văn bản đã được ban hành, làm cơ sở quan trọng cho việc
giải quyết các thủ tục đất đai trong giai đoạn vừa qua.
3.1.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới
hành chính, bản đồ hành chính.
Tổng số xã, thị trấn của huyện Hòn Đất gồm 14 đơn vị hành chính bao
gồm 2 thị trấn là thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn và 12 xã: Lình Huỳnh, Mỹ
Hiệp Sơn, Mỹ Lâm, Mỹ Phước, Mỹ Thái, Mỹ Thuận, Nam Thái Sơn, Sơn Bình,
Sơn Kiên, Thổ Sơn, Bình Giang, Bình Sơn.
Việc hoạch định lại ranh giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT-HĐBT của
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã được thực hiện tốt và
được quản lý chặt chẽ.
Huyện Hòn Đất có đường địa giới hành chính giáp ranh với huyện Kiên
Lương, thuộc ranh giới hành chính giữa 03 xã Bình Giang (Hòn Đất) và Kiên
Bình, Vĩnh Phú (Kiên Lương). Sau khi được Trung ương đầu tư múc kênh T5 để
thoát lũ ra biển Tây, đã cắt một phần của xã Bình Giang, từ đó dẫn tới sự quản
lý, điều hành của xã gặp nhiều khó khăn. Do đó năm 2005, Sở Nội vụ Kiên
Giang đã kết hợp với huyện Kiên Lương và Hòn Đất để đi đến thống nhất điều
chỉnh lại địa giới hành chính giữa 2 huyện, lấy theo tim kênh Tuần Thống - T5
làm ranh giới hành chính.
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Hiện tại hồ sơ địa giới hành chính giữa các cấp hành chính tỉnh, huyện, xã
trong địa bàn đã được thống nhất rõ ràng; xác định bằng các yếu tố địa vật cố định
hoặc các điểm mốc giới chuyển lên bản đồ và được mô tả chi tiết trong hồ sơ.
3.1.1.3. Khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng và
bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
Sơ đồ địa chính được thực hiện theo chỉ thị 14-CT-UB hiện được dùng là
cơ sở quan trọng cho công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công tác cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Huyện Hòn Đất đang tiến hành thi công giai đoạn 1: Xây dựng lưới địa
chính toàn huyện, thành lập bộ bản đồ địa chính tại 03 xã: Bình Sơn, Bình
Giang, Lình Huỳnh thống nhất theo hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 phục vụ cho
công tác đăng ký cấp GCN, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính (giai đoạn 2), làm
cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai của chính quyền
nhà nước ở các cấp, người sử dụng thực hiện quyền và nghĩa vụ; thuộc dự án
tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh
Kiên Giang. Sảm phẩm là BDĐC tỷ lệ 1/1000; tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ 1/5000; tỷ lệ
1/10000 với tổng khối lượng là 37.118,55ha.
(Nguồn: Kế hoạch s 233/KH-CN ngày 27/9/2018 kế hoạch thi công giai
đoạn 1: xây dựng lưới địa chính toàn huyện, thành lập bộ bản đồ địa chính tại
03 x : Bình Sơn, Bình Giang, Lình Huỳnh thuộc huyện Hòn Đất).
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp xã, thị trấn, huyện Hòn Đất
thể hiện toàn bộ các loại đất trong phạm vi ranh giới hành chính xã, thị trấn.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của huyện Hòn Đất được tổng
hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của cấp xã, thị trấn thuộc phạm
vi ranh giới hành chính huyện Hòn Đất. Tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp
xã, thị trấn, huyện Hòn Đất Giá tỷ lệ 1/2.000, 1/.5000, được thu nhỏ tỷ lệ
1/25.000 biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Hòn Đất, trên cơ sở đối
soát với bản đồ nền tỷ lệ 1/25.000 do Bộ tài nguyên và Môi trường cung cấp.
Nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (thị trấn), huyện Hòn Đất được
tuân thủ theo quy định tại Thông tư 28/2014/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và
Môi trường ngày 02 tháng 06 năm 2014 về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất.
Việc xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất của kỳ quy hoạch trước
được thực hiện đầy đủ. Đã xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm
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2020 của huyện. Trên cơ sở đó đã xây dựng bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm
2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Hiện nay đang tiến hành lập bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
huyện đến năm 2020.
3.1.1.3. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
Xác định tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất trong giai đoạn mới phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế - xã
hội đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành nhằm sử dụng đất một cách tiết
kiệm, khoa học, hợp lý. UBND huyện đã tiến hành công tác lập quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) trên
địa bàn huyện đã được UBND tỉnh xét duyệt.
Trên cơ sở đó đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm năm 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 làm cơ sở giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử
dụng đất và dự án đầu tư trên địa bàn.
Trong quá trình thực hiện phương án quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tiến
hành cập nhật nhu cầu của các ngành, các dự án đầu tư, định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện. Đồng thời phối hợp với các đồ án quy hoạch
chi tiết xây dựng, đồ án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt trong công
tác quản lý đất đai trên địa bàn.
3.1.1.4. Tình hình giao đất, cho thuê đất,thu hồi đất và chuyển mục
đích sử dụng đất
Trong năm 2017 phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND
huyện ban hành 70 Quyết định giao đất cho 70 hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể:
- 08 Quyết định thay thế quyết định cũ với diện tích 3,06 ha:
+ Đất chuyên trồng lúa nước: 3,01 ha.
+ Đất ở tại đô thị: 0,01 ha.
+ Đất ở tại nông thôn: 0,05 ha.
- 62 Quyết định giao mới với diện tích 5,07 ha:
+ Đất trồng cây lâu năm: 0,5 ha.
+ Đất chuyên trồng lúa nước: 3,46 ha.
+ Đất ở tại đô thị: 0,37 ha.
+ Đất ở tại nông thôn: 0,75 ha.
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Trong năm 2017, tham mưu UBND huyện ban hành 30 Quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với 30 hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể:
- 01 Quyết định thay thế quyết định cũ cho phép chuyển mục đích sử
dụng mới với diện tích 34,16ha.
+ Đất rừng sản xuất sang đất chuyên trồng lúa nước: 33,3 ha.
+ Đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm: 0,15 ha.
+ Đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm: 0,45 ha.
+ Đất rừng sản xuất sang đất ở tại nông thôn: 0,07 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn: 0,06 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,03 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị: 0,02 ha.
+ Đất chuyên trồng lúa nước sang đất ở tại đô thị: 0,04 ha.
+ Đất chuyên trồng lúa nước sang đất ở tại nông thôn: 0,03 ha.
(Nguồn: Báo cáo s 106/BC-TNMT ngày 15/12/2017 của Phòng Tài
nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ năm 2018)
3.1.1.5. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, định giá
đất, kiểm kê và thống kê đất đai
- Năm 2010 phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND
huyện cấp giấy mới 305 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 291,1 ha. Tổng diện
tích đất nông nghiệp cần phải cấp là 75.046 ha, đã cấp được 68.410,81 ha, đạt
91,158% tổng diện tích cần phải cấp. Diện tích đất nông nghiệp còn lại chưa cấp
là 6.635,19 ha;Cấp 1.523 hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng, diện tích
524,9 ha; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 26 hộ, diện tích 12,83 ha.
- Năm 2015: Tổng số hồ sơ thực hiện trong năm 9.701 hồ sơ. Đã thực
hiện được 9.274 hồ sơ, còn lại 427 hồ sơ chuyển sang năm sau (chủ yếu:
Chuyển quyền 145 hồ sơ, cấp giấy lần đầu 34 hồ sơ, cấp lại lần hai là 08 hồ sơ,
điều chỉnh diện tích là 10 hồ sơ, trích đo là 201 hồ sơ, thu hồi đất là 03 hồ sơ,
thuê đất là 04 hồ sơ,…). Tổng diện tích đất nông nghiệp cần phải cấp 75.046 ha,
đã cấp được tổng diện tích đất nông nghiệp là 71.020,55 ha đạt 94,64% tổng
diện tích cần phải cấp.
- Năm 2017 tổng hồ sơ thực hiện 883 hồ sơ, thực hiện xong 812 hồ sơ,
còn 71 hồ sơ đang thực hiện. Trong đó cấp 545 giấy CNQSDĐ, QSH nhà ở và
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tài sản khác gắn liền với đất cho 502 hộ gia đình cá nhân và 01 cộng đồng dân
cư, với tổng diện tích 327,40 ha. Trong đó, đất nông nghiệp 323,94 ha, đất phi
nông nghiệp 3,47 ha. Tổng diện tích đất nông nghiệp cần phải cấp 75.206 ha, đã
cấp được tổng diện tích đất nông nghiệp là 72.190,04 ha đạt 95,99% tổng diện
tích cần phải cấp.
Trong thời gian qua được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, UBND các cấp
cùng sự nỗ lực của ngành, đến nay huyện đã hoàn thành việc cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất. Hiện đang thực hiện cấp các diện tích còn lại và thực
hiện đổi giấy theo mẫu mới ban hành theo Luật Đất đai năm 2013.
Tuy nhiên công tác đăng ký và cấp GCNQSDĐ gặp không ít khó khăn
như việc xác định về nguồn gốc sử dụng phức tạp do quá trình sử dụng của
người dân chuyển nhượng theo giấy tờ tay là chủ yếu không theo quy định của
pháp luật. Hiện nay lượng giấy tồn đang còn nhiều.
Hàng năm thực hiện tốt công tác thống kê đất đai theo định kỳ. Hoàn
thành công tác kiểm kê quỹ đất các tổ chức theo Chỉ thị 31/2007/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị cho công tác tổng kiểm kê đất đai năm 2020.
Hoàn thành việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất từ ngành
Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường. Đã thực hiện xây dựng và điều
chỉnh giá đất các loại hàng năm và phục vụ công tác bồi thường GPMB, giao
đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất…
(Nguồn: Báo cáo s 45/BC-TNMT, ngày 16/11/2010 của Phòng Tài
nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và chương trình
công tác năm 2011; Báo cáo s 55/BC-TNMT, ngày 04/11/2015 của Phòng Tài
nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện công tác năm 2015 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo s 106/BC-TNMT ngày 15/12/2017 của
Phòng Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018).
3.1.1.6. Thống kê, kiểm kê đất đai.
Trong những năm qua, công tác thống kê đất đai được tiến hành thường
xuyên hàng năm ở cả 3 cấp, công tác kiểm kê đất đai được tiến hành 5 năm một
lần theo đúng quy định pháp luật.
Công tác thống kê, kiểm kê đất đai đảm bảo về chất lượng, tiến độ thực
hiện. Tuy nhiên, các chỉ tiêu loại đất được thống kê theo quyết định giao đất,
cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, theo đó số liệu thống kê
chưa phản ánh một cách đầy đủ hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai qua
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các giai đoạn. Các chỉ tiêu kiểm kê thể hiện qua từng lần kiểm kê có nhiều thay
đổi. Do đó, khó khăn cho việc đánh giá thực hiện quy hoạch.
3.1.1.7. Quản lý tài chính về đất đai.
Hàng năm thực hiện công tác điều tra, rà soát giá đất để báo cáo Sở Tài
nguyên và Môi trường xây dựng giá đất trình UBND tỉnh Kiên Giang ban hành
và công bố bảng giá đất đúng thời hạn quy định. Kết quả ban hành bảng giá đất
hàng năm trong thời gian qua đã đáp ứng kịp thời cho tỉnh trong việc thực hiện
các khoản thu ngân sách liên quan đến đất.
UBND huyện Hòn Đất đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi
cục thuế cùng các ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc thu, chi tài
chính liên quan đến đất đai theo đúng hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính,
Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.
3.1.1.8. Quản lý và phát triển thị trƣờng quyền sử dụng đất trong thị
trƣờng bất động sản.
Trên địa bàn huyện Hòn Đất chưa hình thành các đơn vị kinh doanh bất
động sản. Đây là loại thị trường đặc biệt khá mới mẻ đối với huyện, trong những
năm tới huyện cần có sự quản lý, hướng dẫn để thị trường này phát triển lành
mạnh theo định hướng chung của tỉnh.
3.1.1.9. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngƣời
sử dụng đất.
Việc quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thông qua hệ thống cơ quan quản lý
nhà nước về đất đai được thành lập ở cả 3 cấp chính quyền.
Chính quyền huyện Hòn Đất cơ bản đã thực hiện tốt chức năng quản lý,
giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: Giao đất, thu hồi
đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp,...và nghĩa vụ tài chính về đất đối với
người sử dụng đất đã đáp ứng và bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người sử
dụng đất đồng thời đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp
luật những trường hợp vi phạm. Từ đó, góp phần hạn chế tối đa những tiêu cực, sai
phạm xảy ra trên thực tế, đưa pháp luật đất đai đi vào cuộc sống.
3.1.1.9. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật về đất đai và xử lý vi phạm luật về đất đai.
- Năm 2010: Theo chỉ đạo của UBND huyện có 34 đơn tranh chấp, khiếu
nại về đất đai. Năm 2015, huyện nhận được 12 đơn tranh chấp, khiếu nại về đất
53

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

đai. Đến năm 2017 phòng không tiếp nhận đơn tranh chấp đất đai thuộc thẩm
quyền, tồn 01 đơn năm 2016 chuyển sang và đã thực hiện xong.
- Trong những năm qua việc tranh chấp và các hành vi vi phạm luật về đất
đai trên địa bàn có xu hướng giảm; tuy nhiên tính chất và mức độ từng vụ việc
có chiều hướng gay gắt, tiềm ẩn những nhân tố ảnh hưởng đến an ninh chính trị,
trật tự, an toàn xã hội. Phòng đã tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo, tranh chấp đất đai, tham mưu choUBND huyện giải quyết những đơn thuộc
thẩm quyền nhanh chóng và đúng thời gian luật định, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tăng cường công tác hoà giải
cơ sở.
3.1.1.10. Quản lý các dịch vụ công về đất.
Hoạt động dịch vụ công về đất đai trên địa bàn huyện Hòn Đất được triển
khai thực hiện thông qua Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hoạt động dịch
vụ công về đất đai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, không những góp phần chia sẽ
gánh nặng quá tải của các cơ quan hành chính mà còn giảm bớt đáng kể thời
gian giải quyết các thủ tục cho người dân.
3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015
3.2.1. Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2015
Theo kết quả thống kê đất đai năm 2015 của huyện Hòn Đất, tổng diện
tích tự nhiên (DTTN) toàn huyện là 103.956,82 ha. Trong đó, diện tích đất nông
nghiệp là 95.366,14 ha, chiếm 91,74% DTTN; diện tích đất phi nông nghiệp
8.590,68 ha, chiếm 8,26% DTTN; không còn diện tích đất chưa sử dụng.
Bảng 7: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất năm 2015
STT
1
2
3

Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng diện tích tự nhiên
Đất nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp
Đất chưa sử dụng

Mã
NNP
PNN
CSD

Tổng diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
103.956,82
100,00
95.366,14
91,74
8.590,68
8,26
-

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất nông nghiệp
Chiếm tỷ trọng lớn nhất quỹ đất toàn huyện, có diện tích là 95.366,14 ha,
chiếm 91,74% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, đất nông nghiệp chủ yếu là
sản xuất nông nghiệp, trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm, rừng phòng
hộ, rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác.
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* Đất phi nông nghiệp
Có diện tích là 8.590,68 ha, chiếm 8,26% tổng diện tích tự nhiên. Diện
tích đất phi nông nghiệp tập trung vào các loại đất: đất phát triển hạ tầng; đất
quốc phòng; đất ở nông thôn; đất ở đô thị; đất sông suối; đất làm nghĩa trang,
nghĩa địa; đất cơ sở tôn giáo; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
* Đất chưa sử dụng
Trên địa bàn huyện không còn.
Bảng 8: Diện tích tự nhiên theo từng đơn vị hành chính
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

103.956,82

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

3.295,54

3,17

2

Thị trấn Sóc Sơn

2.545,36

2,45

3

Xã Bình Sơn

18.363,73

17,66

4

Xã Bình Giang

16.333,60

15,71

5

Xã Mỹ Thái

7.454,24

7,17

6

Xã Nam Thái Sơn

15.495,48

14,91

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

10.344,69

9,95

8

Xã Sơn Kiên

5.310,61

5,11

9

Xã Sơn Bình

3.572,12

3,44

10

Xã Mỹ Thuận

3.780,13

3,64

11

Xã Lình Huỳnh

3.295,95

3,17

12

Xã Thổ Sơn

6.083,85

5,85

13

Xã Mỹ Lâm

3.702,01

3,56

14

Xã Mỹ Phước

4.379,52

4,21

(Nguồn: Th ng kê đất đaihuyện Hòn Đất năm 2015)
Tổng diện tích tự nhiên lớn nhất là Bình Sơn (18.363,73 ha), có 03 xã diện
tích tương đối lớn không chênh lệch nhiều so với Bình Sơn là Bình Giang
(16.333,60 ha), Nam Thái Sơn (15.495,48 ha) và Mỹ Hiệp Sơn (10.344,69 ha).
Diện tích nhỏ nhất là thị trấn Sóc Sơn (2.545,36 ha). Xã có diện tích trên 5.000 ha
có 03 xã là Mỹ Thái, Sơn Kiên và Thổ Sơn; 06 xã có diện tích trên 3.000 ha là thị
trấn Hòn Đất, Sơn Bình, Mỹ Thuận, Lình Huỳnh, Mỹ Phước và Mỹ Lâm.
3.2.1.1. Phân tích hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp là loại đất chủ yếu trên địa bàn huyện, phân bố hầu hết các
xã trên địa bàn, có diện tích 95.366,14 ha chiếm 91,74% tổng diện tích đất tự nhiên.
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Diện tích và cơ cấu đất của huyện có tỷ lệ đất nông nghiệp cao trong đó
tập trung đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, trồng cây lâu năm, rừng phòng
hộ, rừng sản xuất và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chính.
Phân bố theo không gian hành chính, cho thấy các xã đều có tỷ lệ diện
tích đất nông nghiệp cao. Xã có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất là xã Bình
Sơn 17.225,47 ha, chiếm 18,06% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện, xã có
diện tích đất nông nghiệp nhỏ nhất là thị trấn Sóc Sơn 2.192,56 ha, chiếm
2,30%.
Bảng 9: Diện tích đất nông nghiệp phân theo đơn vị hành chính
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

95.366,14

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

2.859,74

3,00

2

Thị trấn Sóc Sơn

2.192,56

2,30

3

Xã Bình Sơn

17.225,47

18,06

4

Xã Bình Giang

14.929,64

15,66

5

Xã Mỹ Thái

7.034,98

7,38

6

Xã Nam Thái Sơn

14.314,22

15,01

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

9.645,63

10,11

8

Xã Sơn Kiên

4.772,19

5,00

9

Xã Sơn Bình

3.268,30

3,43

10

Xã Mỹ Thuận

3.499,46

3,67

11

Xã Lình Huỳnh

3.010,90

3,16

12

Xã Thổ Sơn

5.337,60

5,60

13

Xã Mỹ Lâm

3.210,37

3,37

14

Xã Mỹ Phước

4.065,07

4,26

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
Về cơ cấu các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp huyện Hòn Đất có loại
hình sử dụng đất đa dạng.Trong đó, có đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, cây
hàng năm (trồng màu), rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản và
nông nghiệp khác, cụ thể như sau:
Bảng 10: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

1

Tổng diện tích tự nhiên
Đất nông nghiệp

Mã

NNP
56

Tổng diện
tích (ha)
103.956,82
95.366,14

Cơ cấu
(%)
100,00
91,74
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STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

1.1

Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng lúa nước còn lại
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Mã

Tổng diện
tích (ha)

LUA
LUC
LUK
HNK
CLN
RPH
RDD
RSX
NTS
LMU
NKH

81.197,76
81.049,61
148,15
591,63
3.288,47
6.217,83
2.164,99
1.862,63
42,83

Cơ cấu
(%)
78,11
77,96
0,14
0,57
3,16
5,98
2,08
1,79
0,04

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất trồng lúa
Là loại hình đặc trưng của huyện, diện tích đất trồng lúa của huyện Hòn
Đất năm 2015 là 81.197,76 ha, chiếm 78,11% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong
đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) năm 2015 là 81.049,61 ha,
chiếm 77,96% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích phân bố cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa Đất trồng lúa nƣớc
(ha)
nƣớc (ha)
còn lại (ha)

Tổng diện tích

81.197,76

81.049,61

148,15

1

Thị trấn Hòn Đất

2.369,05

2.369,05

-

2

Thị trấn Sóc Sơn

1.923,95

1.923,95

-

3

Xã Bình Sơn

12.192,37

12.192,37

-

4

Xã Bình Giang

13.158,88

13.132,51

26,37

5

Xã Mỹ Thái

6.996,63

6.996,63

-

6

Xã Nam Thái Sơn

11.824,75

11.824,75

-

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

9.533,99

9.533,99

-

8

Xã Sơn Kiên

4.648,24

4.648,24

-

9

Xã Sơn Bình

2.633,17

2.633,17

-

10

Xã Mỹ Thuận

3.322,36

3.322,36

-

11

Xã Lình Huỳnh

2.319,34

2.197,57

121,77

12

Xã Thổ Sơn

3.592,10

3.592,10

-

13

Xã Mỹ Lâm

2.748,44

2.748,44

-

14

Xã Mỹ Phước

3.934,49

3.934,49

-

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
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* Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện Hòn Đất năm 2015 là
591,63 ha, chiếm 0,57% tổng diện tích đất tự nhiên, chủ yếu là đất trồng rau màu,
trồng khoai lang nằm trên các cánh đồng và rải rác trong các khu dân cư. Diện tích
đất trồng cây hàng năm khác phân bố tại 12 xã, thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

591,63

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

53,48

9,04

2

Thị trấn Sóc Sơn

3,89

0,66

3

Xã Bình Sơn

30,76

5,20

4

Xã Bình Giang

273,11

46,16

5

Xã Nam Thái Sơn

15,77

2,67

6

Xã Sơn Kiên

12,46

2,11

7

Xã Sơn Bình

14,11

2,38

8

Xã Mỹ Thuận

94,51

15,97

9

Xã Lình Huỳnh

10,95

1,85

10

Xã Thổ Sơn

20,34

3,44

11

Xã Mỹ Lâm

58,26

9,85

12

Xã Mỹ Phước

3,99

0,67

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm của huyệnHòn Đất năm 2015 là 3.288,47 ha,
chiếm 3,16% tổng diện tích đất tự nhiên và được phân bố rải khắp các xã và thị
trấn trong địa bàn huyện, đất trồng cây lâu năm ở đây chủ yếu là đất vườn tạp,
có giá trị kinh tế thấp và thường nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Diện tích đất
trồng cây lâu phân bố tại các xã và thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

3.288,47

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

361,80

11,00

2

Thị trấn Sóc Sơn

178,58

5,43

3

Xã Bình Sơn

344,68

10,48

4

Xã Bình Giang

651,16

19,80

5

Xã Mỹ Thái

36,08

1,10

6

Xã Nam Thái Sơn

288,05

8,76
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STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

106,20

3,23

8

Xã Sơn Kiên

103,96

3,16

9

Xã Sơn Bình

377,97

11,49

10

Xã Mỹ Thuận

77,98

2,37

11

Xã Lình Huỳnh

172,93

5,26

12

Xã Thổ Sơn

214,04

6,51

13

Xã Mỹ Lâm

260,61

7,92

14

Xã Mỹ Phước

114,42

3,48

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất rừng phòng hộ
Diện tích đất rừng phòng hộ của huyện Hòn Đất năm 2015 là 6.217,83 ha,
chiếm 5,98% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích rừng phòng hộ phân bố ở 08
xã, thị trấn và tập trung ở 02 xã là Bình Sơn và Nam Thái Sơn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

6.217,83

100,00

30,85

0,50

2.971,19

47,79

77,03

1,24

2.181,73

35,09

1

Thị trấn Sóc Sơn

2

Xã Bình Sơn

3

Xã Bình Giang

4

Xã Nam Thái Sơn

5

Xã Sơn Bình

131,00

2,11

6

Xã Lình Huỳnh

178,37

2,87

7

Xã Thổ Sơn

595,82

9,58

8

Xã Mỹ Lâm

51,84

0,83

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất của huyện Hòn Đất năm 2015 là 2.164,99 ha,
chiếm 2,08% tổng diện tích đất tự nhiên. Diện tích rừng sản xuất tập trung ở 02
xã là Bình Sơn và Bình Giang và thị trấn Hòn Đất, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích
1

Thị trấn Hòn Đất

2

Xã Bình Sơn

3

Xã Bình Giang
59

Cơ cấu (%)

2.164,99

100,00

66,40

3,07

1.528,19

70,59

570,40

26,35
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(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện Hòn Đất năm 2015 là
1.862,63 ha, chiếm 1,79% tổng diện tích đất tự nhiênvà được phân bố rải khắp
các xã và thị trấn trong địa bàn huyện. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản phân bố
tại các xã và thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

1.862,63

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

4,30

0,23

2

Thị trấn Sóc Sơn

55,04

2,95

3

Xã Bình Sơn

128,69

6,91

4

Xã Bình Giang

197,09

10,58

5

Xã Mỹ Thái

2,27

0,12

6

Xã Nam Thái Sơn

0,20

0,01

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

5,44

0,29

8

Xã Sơn Kiên

7,53

0,40

9

Xã Sơn Bình

112,05

6,02

10

Xã Mỹ Thuận

4,41

0,24

11

Xã Lình Huỳnh

329,33

17,68

12

Xã Thổ Sơn

915,29

49,14

13

Xã Mỹ Lâm

91,22

4,90

14

Xã Mỹ Phước

9,78

0,53

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất nông nghiệp khác
Diện tích đất nông nghiệp khác của huyện Hòn Đất năm 2015 là 42,83 ha,
chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự. Diện tích đất nông nghiệp khácphân bố tại 07
xã, thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

42,83

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

4,72

11,02

2

Thị trấn Sóc Sơn

0,26

0,61

3

Xã Bình Sơn

29,58

69,06

4

Xã Bình Giang

1,96

4,58

5

Xã Nam Thái Sơn

3,72

8,69
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STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

6

Xã Mỹ Thuận

0,20

0,47

7

Xã Mỹ Phước

2,39

5,58

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
3.2.1.2. Phân tích hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện Hòn Đất năm 2015 là 8.590,68 ha,
chiếm tỷ lệ 8,26% trong tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, diện tích đất chiếm
tỷ trọng cao là đất phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn, đất sông suối, đất làm nghĩa
trang, nghĩa địa, đất cơ sở tôn giáo, cụ thể như sau:
Bảng 11: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp
STT
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Chỉ tiêu sử dụng đất
Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất khu chế xuất
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Mã
PNN
CQP
CAN
SKK
SKT
SKN
TMD
SKC
SKS

Diện tích (ha)
8.590,68
135,41
1,01
10,01
56,50
202,68

Cơ cấu (%)
100,00
1,58
0,01
0,12
0,66
2,36

DHT

3.146,75

36,63

Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất danh lam thắng cảnh
Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan

DDT
DDL
DRA
ONT
ODT
TSC

8,19
46,46
1.465,94
251,99
12,68

0,10
0,54
17,06
2,93
0,15

DTS

5,66

0,07

DNG
TON
NTD

24,01
65,26

0,28
0,76

SKX

99,98

1,16

DSH
DKV
TIN
SON
MNC

2,40
0,84
4,69
3.050,22
-

0,03
0,01
0,05
35,51
-

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
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STT
2.26

Chỉ tiêu sử dụng đất
Đất phi nông nghiệp khác

Mã
PNK

Diện tích (ha)
-

Cơ cấu (%)
-

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
Trong những năm qua diện tích đất phi nông nghiệp không ngừng tăng
lên nhằm phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng, công trình công cộng, cơ sở sản xuất
kinh doanh, phát triển đô thị và khu dân cư. Đất phi nông nghiệp có sự phân bố
tương đối đồng đều giữa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

8.590,68

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

435,80

5,07

2

Thị trấn Sóc Sơn

352,80

4,11

3

Xã Bình Sơn

1.138,26

13,25

4

Xã Bình Giang

1.403,96

16,34

5

Xã Mỹ Thái

419,26

4,88

6

Xã Nam Thái Sơn

1.181,26

13,75

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

699,06

8,14

8

Xã Sơn Kiên

538,42

6,27

9

Xã Sơn Bình

303,82

3,54

10

Xã Mỹ Thuận

280,67

3,27

11

Xã Lình Huỳnh

285,04

3,32

12

Xã Thổ Sơn

746,25

8,69

13

Xã Mỹ Lâm

491,64

5,72

14

Xã Mỹ Phước

314,45

3,66

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng năm 2015 của huyện Hòn Đất có diện tích là
135,41 ha, chiếm 1,58% trong diện tích đất phi nông nghiệp, tọa lạc tại 06 xã,
thị trấn và cao nhất là tại xã Bình Sơn đây là các cơ sở do Trung ương và tỉnh
quản lý thuộc Sư đoàn 4, đối với trụ sở Ban chỉ huy quân sự của xã, thị trấn hiện
tại phần lớn là sử dụng chung với trụ sở của UBND xã, chưa có diện tích riêng.
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

135,41

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

2,90

2,14

2

Xã Bình Sơn

118,20

87,29
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STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

3

Xã Bình Giang

0,18

0,13

4

Xã Lình Huỳnh

0,09

0,07

5

Xã Thổ Sơn

4,38

3,23

6

Xã Mỹ Lâm

9,66

7,13

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất an ninh
Đất an ninh huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 1,01 ha, chiếm
0,01% diện tích đất phi nông nghiệp và phân bố tại thị trấn Hòn Đất (0,97 ha) và
xã Mỹ Thái (0,04 ha).
(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất thương mại, dịch vụ
Đất thương mại, dịch vụ huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 10,01 ha,
chiếm 0,12% diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích đất thương mại, dịch vụ
được phân bố ở các xã, thị trấn cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

10,01

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

1,76

17,56

2

Thị trấn Sóc Sơn

1,03

10,31

3

Xã Bình Sơn

0,99

9,85

4

Xã Bình Giang

1,05

10,49

5

Xã Mỹ Thái

0,03

0,30

6

Xã Nam Thái Sơn

0,16

1,60

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,29

2,90

8

Xã Sơn Kiên

1,02

10,19

9

Xã Mỹ Thuận

0,04

0,40

10

Xã Lình Huỳnh

0,41

4,11

11

Xã Thổ Sơn

0,20

1,97

12

Xã Mỹ Lâm

3,04

30,33

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích
là 56,50 ha, chiếm 0,66% diện tích đất phi nông nghiệp. Cơ sở sản xuất kinh
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doanh trong huyện chủ yếu các cơ sở chế biến nông sản, kinh doanh vật liệu xây
dựng, sản xuất nước đá… Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được
phân bố ở các xã, thị trấn cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

56,50

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

6,18

10,94

2

Thị trấn Sóc Sơn

2,36

4,18

3

Xã Bình Sơn

18,08

32,00

4

Xã Bình Giang

2,78

4,92

5

Xã Nam Thái Sơn

1,37

2,42

6

Xã Sơn Kiên

6,63

11,73

7

Xã Lình Huỳnh

14,70

26,02

8

Xã Thổ Sơn

2,72

4,81

9

Xã Mỹ Lâm

1,68

2,97

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản huyện Hòn Đất năm 2015 có diện
tích là 202,68 ha, chiếm 2,36% diện tích đất phi nông nghiệp. Cơ sở kh thác
khoáng sản trong huyện chủ yếu là khai thác than bùn tập trung nhiều nhất taiại
xã Bình Sơn. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bố ở 03
xã, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

202,68

100,00

1

Xã Bình Sơn

160,88

79,38

2

Xã Bình Giang

7,25

3,58

3

Xã Nam Thái Sơn

34,55

17,05

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất phát triển hạ tầng huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 3.146,75
ha, chiếm 36,63% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong những năm qua huyện
đã tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng dần hướng đô thị đạt chuẩn đô thị loại IV
và nhu cầu xây dựng các công trình nông thôn mới vì vậy loại đất này có xu
hướng tăng lên. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu để phát triển, ngoài ra
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trong nội bộ đất phát triển hạ tầng còn mất cân đối, quỹ đất chủ yếu tập trung hạ
tầng kỹ thuật trong đó tập trung vào hai loại đất chính là giao thông và thủy lợi.
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

2.9

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

DHT

3.146,75

100,00

DGT
DTL
DNL
DBV
DVH
DYT
DGD
DTT
DKH
DXH
DCH

724,95
2.320,42
2,00
0,42
4,48
5,30
57,50
6,04
2,90
15,77
6,97

23,04
73,74
0,06
0,01
0,14
0,17
1,83
0,19
0,09
0,50
0,22

Trong đó:
Đất giao thông
Đất thủy lợi
Đất công trình năng lượng
Đất công trình bưu chính viễn thông
Đất cơ sở văn hóa
Đất cơ sở y tế
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
Đất cơ sở thể dục - thể thao
Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
Đất xây dựng cơ sở về dịch vụ xã hội
Đất chợ

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
Trong đó hệ thống giao thông đã đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận
chuyển hàng hóa của người dân trong địa bàn huyện. Tuy nhiên, cũng cần phải
nâng cấp hệ thống giao thông theo quy hoạch giao thông vận tải của Tỉnh và quy
hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt. Để thực hiện tốt yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhu
cầu phát triển hạ tầng trong giai đoạn (2011-2020) là rất lớn. Đặc biệt là đất phát
triển giao thông, văn hoá, thể dục thể thao và đất y tế.
* Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất có di tích lịch sử - văn huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 8,19 ha,
chiếm 0,10% diện tích đất phhoái nông nghiệp. Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa được phân bố ở 05 xã, thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

8,19

100,00

1

Thị trấn Sóc Sơn

2,49

30,46

2

Xã Sơn Kiên

0,23

2,86

3

Xã Thổ Sơn

5,22

63,75

4

Xã Mỹ Lâm

0,16

1,95

5

Xã Mỹ Phước

0,08

0,98
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(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất bãi thải, xử lý chất thải huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích 46,46
ha, chiếm 0,54% diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích này là bãi tập kết rác
nhỏ tại các xã và tập trung tại thị trấn Sóc Sơn, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

46,46

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

3,07

6,61

2

Thị trấn Sóc Sơn

41,61

89,56

3

Xã Bình Sơn

0,50

1,08

4

Xã Bình Giang

0,50

1,08

5

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,28

0,60

6

Xã Mỹ Phước

0,50

1,08

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất ở
Diện tích đất ở của huyện Hòn Đất năm 2015 là 1.717,93 ha. Trong đó,
đất ở nông thôn chiếm chủ yếu với diện tích là 1.465,94 ha chiếm 17,06% diện
tích đất phi nông nghiệp. Đất ở đô thị là 251,99 ha, chiếm 2,93% diện tích đất
phi nông nghiệp. Đất ở nông thôn phân bố trên địa bàn 12 xã, đất ở đô thị phân
bố tại thị trấn Hòn Đất và thị trấn Sóc Sơn.
Diện tích đất ở tại nông thôn của huyện bình quân năm 2015 là 87
m /người. Các khu dân cư nông thôn của huyện mang nét đặc thù của Đồng
bằng sông Cửu Long với hình thái chính là phân bố theo tuyến dọc theo các
kênh rạch, các tuyến giao thông.
2

Bình quân diện tích đất ở tại đô thị của huyện năm 2015 là 79 m2/người.
Đất đô thị tập trung duy nhất tại Thị trấn Hòn Đất. Khu trung tâm chủ yếu phát
triển xung quanh khu vực chợ và khu vực hành chính, không gian kiến trúc đô
thị các trục đường trung tâm đô thị bước đầu đã hình thành gắn liền với quá
trình cải tạo đô thị và nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch. Quá trình đô thị hóa đã
góp phần làm cho dân số phát triển, thu hút dân nhập cư gắn liền với các khu
dân cư mới.
Nhìn chung, đất ở trên địa bàn đã đáp ứng được nhu cầu về nhà ở, đất ở
cho nhân dân trong huyện, tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện
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các dự án khu dân cư đã quy hoạch và cần bố trí quỹ đất cho dân số tăng lên
cũng như nhu cầu tái định cư khi thu hồi đất ở để xây dựng các công trình.
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Cơ cấu (%)

1.717,93

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

125,98

7,33

2

Thị trấn Sóc Sơn

126,01

7,33

3

Xã Bình Sơn

146,77

8,54

4

Xã Bình Giang

169,13

9,85

5

Xã Mỹ Thái

37,46

2,18

6

Xã Nam Thái Sơn

143,35

8,34

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

179,30

10,44

8

Xã Sơn Kiên

152,69

8,89

9

Xã Sơn Bình

69,12

4,02

10

Xã Mỹ Thuận

72,59

4,23

11

Xã Lình Huỳnh

60,73

3,54

12

Xã Thổ Sơn

216,68

12,61

13

Xã Mỹ Lâm

159,70

9,30

14

Xã Mỹ Phước

58,42

3,40

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở cơ quan huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là
12,68 ha, chiếm 0,15% diện tích đất phi nông nghiệp, bao gồm trụ sở UBND các
cấp, các cơ quan ban ngành, các tổ chức xã hội,… và tập trung nhiều tại thị trấn
Hòn Đất, được phân bố ở trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

12,68

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

5,37

42,34

2

Thị trấn Sóc Sơn

0,27

2,13

3

Xã Bình Sơn

0,32

2,52

4

Xã Bình Giang

0,45

3,55

5

Xã Mỹ Thái

0,15

1,18

6

Xã Nam Thái Sơn

0,40

3,15

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,18

1,42

8

Xã Sơn Kiên

0,67

5,31
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STT

Đơn vị hành chính

Cơ cấu (%)

Diện tích (ha)

9

Xã Sơn Bình

1,36

10,72

10

Xã Mỹ Thuận

0,73

5,76

11

Xã Lình Huỳnh

0,71

5,60

12

Xã Thổ Sơn

1,03

8,12

13

Xã Mỹ Lâm

0,31

2,44

14

Xã Mỹ Phước

0,73

5,74

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp huyện Hòn Đất năm 2015 có
diện tích là 5,66 ha, chiếm 0,07% diện tích đất phi nông nghiệp và phân bố ở 02
xã là Bình Sơn, Mỹ Lâm và tập trung tại thị trấn Hòn Đất, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

5,66

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

4,99

88,16

2

Xã Bình Sơn

0,60

10,60

3

Xã Mỹ Lâm

0,07

1,24

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất cơ sở tôn giáo
Đất cơ sở tôn giáo huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 24,01 ha,
chiếm 0,28% diện tích đất phi nông nghiệp, bao gồm nhà thờ, chùa. Các cơ sở
tôn giáo trên địa bàn huyện được hình thành từ lâu đời, đã góp phần quan trọng
trong việc lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc có mặt ở hầu hết các địa
phương, cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Đơn vị hành chính
Tổng diện tích
Thị trấn Hòn Đất
Thị trấn Sóc Sơn
Xã Bình Sơn
Xã Bình Giang
Xã Mỹ Thái
Xã Nam Thái Sơn
Xã Mỹ Hiệp Sơn
Xã Sơn Kiên
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Diện tích (ha)
24,01
2,17
0,22
3,32
2,88
0,06
0,84
1,51
0,18

Cơ cấu (%)
100,00
9,04
0,92
13,81
11,99
0,25
3,50
6,29
0,76
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STT
9
10
11
12
13
14

Đơn vị hành chính
Xã Sơn Bình
Xã Mỹ Thuận
Xã Lình Huỳnh
Xã Thổ Sơn
Xã Mỹ Lâm
Xã Mỹ Phước

Diện tích (ha)
0,80
1,67
0,91
6,22
2,86
0,38

Cơ cấu (%)
3,33
6,96
3,80
25,88
11,89
1,58

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là
65,26 ha, chiếm 0,76% diện tích đất phi nông nghiệp. Phần lớn diện tích đất làm
nghĩa trang, nghĩa địa do nhà nước quản lý, còn lại một phần là nhà mồ của các
hộ gia đình cá nhân, dòng tộc được thống kê vào đất nghĩa địa, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

65,26

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

6,01

9,21

2

Thị trấn Sóc Sơn

1,38

2,12

3

Xã Bình Sơn

2,28

3,49

4

Xã Bình Giang

3,33

5,10

5

Xã Nam Thái Sơn

3,44

5,27

6

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,40

0,61

7

Xã Sơn Kiên

2,47

3,79

8

Xã Mỹ Thuận

0,44

0,68

9

Xã Lình Huỳnh

0,40

0,61

10

Xã Thổ Sơn

0,99

1,52

11

Xã Mỹ Lâm

42,11

64,53

12

Xã Mỹ Phước

2,00

3,06

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm huyện Hòn Đất năm 2015 có
diện tích là 99,98 ha, chiếm 1,16% diện tích đất phi nông nghiệp, được phân bố
ở xã Thổ Sơn.
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* Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất sinh hoạt cộng đồng huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 2,40 ha,
chiếm 0,03% diện tích đất phi nông nghiệp, được phân bố ở các xã, thị trấn, cụ
thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

2,40

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

0,05

2,08

2

Thị trấn Sóc Sơn

0,02

0,83

3

Xã Bình Sơn

0,03

1,25

4

Xã Bình Giang

0,09

3,75

5

Xã Nam Thái Sơn

0,67

27,92

6

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,14

5,83

7

Xã Sơn Kiên

0,32

13,33

8

Xã Sơn Bình

0,01

0,42

9

Xã Mỹ Thuận

0,09

3,75

10

Xã Lình Huỳnh

0,03

1,25

11

Xã Thổ Sơn

0,10

4,17

12

Xã Mỹ Lâm

0,40

16,67

13

Xã Mỹ Phước

0,45

18,75

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích
là 0,84 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp, được phân bố ở thị trấn
Sóc Sơn.
* Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất cơ sở tín ngưỡng huyện Hòn Đất năm 2015 có diện tích là 4,69 ha,
chiếm 0,05% diện tích đất phi nông nghiệp, được phân bố ở 12 xã, thị trấn, cụ
thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

4,69

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

0,30

6,40

2

Thị trấn Sóc Sơn

0,30

6,40

3

Xã Bình Sơn

0,53

11,30

4

Xã Bình Giang

0,61

13,01
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STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

5

Xã Nam Thái Sơn

1,16

24,73

6

Xã Mỹ Hiệp Sơn

0,68

14,50

7

Xã Sơn Kiên

0,03

0,62

8

Xã Sơn Bình

0,01

0,13

9

Xã Lình Huỳnh

0,33

7,04

10

Xã Thổ Sơn

0,32

6,72

11

Xã Mỹ Lâm

0,38

8,10

12

Xã Mỹ Phước

0,05

1,07

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Với đặc trưng vùng sông nước của vùng Tây sông Hậu, diện tích đất sông,
ngòi, kênh, rạch, suối huyện Hòn Đất năm 2015 là 3.050,22 ha, chiếm 35,51%
diện tích đất phi nông nghiệp. Diện tích chủ yếu là sông, suối và hệ thống các
kênh phân bố đều trên toàn huyện, cụ thể như sau:
STT

Đơn vị hành chính

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích

3.050,22

100,00

1

Thị trấn Hòn Đất

152,22

4,99

2

Thị trấn Sóc Sơn

97,09

3,18

3

Xã Bình Sơn

262,11

8,59

4

Xã Bình Giang

634,46

20,80

5

Xã Mỹ Thái

185,69

6,09

6

Xã Nam Thái Sơn

481,72

15,79

7

Xã Mỹ Hiệp Sơn

371,22

12,17

8

Xã Sơn Kiên

97,96

3,21

9

Xã Sơn Bình

144,87

4,75

10

Xã Mỹ Thuận

80,74

2,65

11

Xã Lình Huỳnh

98,26

3,22

12

Xã Thổ Sơn

125,43

4,11

13

Xã Mỹ Lâm

174,88

5,73

14

Xã Mỹ Phước

143,56

4,71

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
3.2.1.2. Phân tích hiện trạng sử dụng đất chƣa sử dụng
Theo thống kê năm 2015, huyện không có nhóm đất này.
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3.2.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất
3.2.2.1.Biến động diện tích tự nhiên
Căn cứ vào số liệu kiểm kê đất đai năm 2014, tổng hợp số liệu diện tích
các loại đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích
sử dụng đất nhưng chưa thực hiện và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2015 của các xã, thị trấn để xác định diện tích hiện trạng và biến động sử
dụng đất của huyện, cụ thể như sau:
Bảng 12: Biến động sử dụng đất thời kỳ 2010-2015 huyện Hòn Đất
STT

1
2
3

Chỉ tiêu sử dụng đất
Tổng diện tích tự nhiên
Đất nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp
Đất chưa sử dụng

Hiện trạng
2010 (ha)

Mã

103.956,82
96.523,39
6.717,38
716,05

NNP
PNN
CSD

Hiện trạng
2015 (ha)
103.956,82
95.366,14
8.590,68
-

Tăng (+)
Giảm (-)
-1.157,25
1.873,30
-716,05

Diện tích đất nông nghiệp năm 2015 của huyện Hòn Đất là 95.366,14 ha,
giảm 1.157,25 ha so với năm 2010, bình quân mỗi năm giảm trên 200 ha, do
chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể tăng giảm từng chỉ tiêu sử dụng đất, cụ
thể như sau:
Bảng 13: Biến động sử dụng đất nông nghiệp thời kỳ 2010-2015 huyện Hòn
Đất
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Hiện
trạng
2010 (ha)

1
1.1

Đất nông nghiệp
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác

NNP
LUA
LUC
HNK
CLN
RPH
RDD
RSX
NTS
LMU
NKH

96.523,39
71.945,60
70.600,34
2.553,61
4.138,22
6.695,54
9.588,49
1.601,93
-

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
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Hiện
trạng
2015 (ha)

So sánh
Tăng (+)
Giảm (-)

95.366,14
81.197,76
81.049,61
591,63
3.288,47
6.217,83
2.164,99
1.862,63
42,83

-1.157,25
9.252,16
10.449,27
-1.961,98
-849,75
-477,71
-7.423,50
260,70
42,83
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* Đất trồng lúa
Đất trồng lúa của huyện Hòn Đất năm 2015 là 81.197,76 ha, tăng
9.252,16 ha so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng gần 2.000 ha.Diện tích
đất trồng lúa tăng chủ yếu là do nhận chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác,
đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất chuyển sang (Chủ trương của huyện
là khuyến khích nhân dân cải tạo vườn tạp và cây lâu năm kém hiệu quả
chuyển sang trồng lúa đạt hiệu quả kinh tế cao hơn). Trong giai đoạn này, có
một phần diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác
(209,06 ha), đất trồng cây lâu năm (394,75 ha), đất nuôi trồng thủy sản (180,98
ha), đất ở nông thôn (160,89 ha), đất phát triển hạ tầng, đất thủy lợi phục vụ hệ
thống trồng trọt (905,84 ha) và một số loại đất khác.
* Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây hàng năm kháccủa huyện Hòn Đất năm 2015 là 591,63 ha,
giảm 1.961,98 ha so với năm 2010. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm
do chuyển sang đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm (65,56 ha), đất phát triển hạ
tầng (40,61 ha), đất sông, ngòi, kênh, rạch (5,30 ha) và một số loại đất khác.
* Đất trồng cây lâu năm
Đất trồng cây lâu năm của huyện Hòn Đất năm 2015 là 3.288,47 ha, giảm
849,75 ha so với năm 2010. Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm do chuyển
sang đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác (102,56 ha), đất rừng phòng hộ
(7,17 ha) đất nuôi trồng thủy sản (43,76 ha), đất ở nông thôn (222,05 ha), đất
xây dựng công trình sự nghiệp (15,19 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông
nghiệp (31,58 ha), đất phát triển hạ tầng (81,24 ha) và một số loại đất khác.
* Đất rừng phòng hộ
Đất rừng phòng hộ của huyện Hòn Đất năm 2015 là 6.217,83 ha, giảm
477,71 ha so với năm 2010. Diện tích đất rừng phòng hộ giảm do chuyển sang
đất trồng lúa (387,99 ha), đất trồng cây lâu năm (7,63 ha), đất nuôi trồng thủy
sản (234,30 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (29,44 ha) và một số
loại đất khác.
* Đất rừng sản xuất
Đất rừng sản xuất của huyện Hòn Đất năm 2015 là 2.164,99 ha, giảm
7.423,50 ha so với năm 2010. Diện tích đất sản xuất giảm do chuyển sang đất
trồng lúa (6.827,94 ha), đất trồng cây lâu năm (275,74 ha), đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp (77,98 ha) và một số loại đất khác.
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* Đất nuôi trồng thủy sản
Đất nuôi trồng thủy sản của huyện Hòn Đất năm 2015 là 1.862,63 ha, tăng
260,70 ha so với năm 2010. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng do nhận
chuyển từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất bằng chưa sử dụng và một số loại
đất khác chuyển sang.
* Đất nông nghiệp khác
Đất nông nghiệp khác của huyện Hòn Đất năm 2015 là 42.83 ha, tăng
42,83 ha so với năm 2010. Diện tích đất nông nghiệp khác tăng do nhận chuyển
từ đất trồng lúa (14,77 ha), đất trồng cây hàng năm khác (2,08 ha), đất trồng cây
lâu năm (5,09 ha), đất rừng sản xuất (3,72 ha) và đất sản xuất, kinh doanh phi
nông nghiệp (17,16 ha) chuyển sang.
3.2.2.2. Biến động đất phi nông nghiệp
Bảng 14: Biến động đất phi nông nghiệp giai đoạn 2010-2015
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất khu chế xuất
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
2.9
tỉnh, cấp huyện, cấp xã
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa
2.11 Đất danh lam thắng cảnh
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải
2.13 Đất ở tại nông thôn
2.14 Đất ở tại đô thị
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
2.16
nghiệp
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
2.18 Đất cơ sở tôn giáo
2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Mã

Hiện trạng
2010 (ha)

Hiện trạng
2015 (ha)

So sánh
Tăng (+)
Giảm (-)

PNN
CQP
CAN
SKK
SKT
SKN
TMD
SKC
SKS

6.717,38
134,13
3,48
113,16
80,00

8.590,68
135,41
1,01
10,01
56,50
202,68

1.873,30
1,28
-2,47
10,01
-56,66
122,68

DHT

2.495,81

3.146,75

650,94

DDT
DDL
DRA
ONT
ODT
TSC

4,30
46,84
1.138,73
247,85
12,55

8,19
46,46
1.465,94
251,99
12,68

3,89
-0,38
327,21
4,14
0,13

DTS

-

5,66

5,66

DNG
TON
NTD
SKX

31,53
26,36
-

24,01
65,26
99,98

-7,52
38,90
99,98
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STT

2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

Chỉ tiêu sử dụng đất
gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất sông, ngòi, kênh,rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất phi nông nghiệp khác

Mã

DSH
DKV
TIN
SON
MNC
PNK

Hiện trạng
2010 (ha)

7,22
2.373,23
2,14
-

Hiện trạng
2015 (ha)

So sánh
Tăng (+)
Giảm (-)

2,40
0,84
4,69
3.050,22
-

2,40
0,84
-2,53
676,99
-2,14
-

Đất phi nông nghiệp luôn có xu thế tăng theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện, năm 2015 toàn huyện có diện tích là 8.590,68 ha, tăng
1.873,30 ha so với năm 2010, bình quân mỗi năm tăng trên 300 ha, diện tích
tăng thêm được chuyển chủ yếu từ đất nông nghiệpchuyển sang.
Một số loại đất có sự thay đổi trong phân loại mới theo Luật đất đai 2013:
- Đất thương mại, dịch vụ (tách ra từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
trước đây);
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (tách ra từ đất xây dựng trụ
sở cơ quan trước đây);
- Đất sinh hoạt cộng đồng (tách ra từ đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất
văn hóa trước đây);
- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (tách ra từ đất văn hóa trước đây).
Trong những năm gần đây việc quản lý và sử dụng đất đai của huyện Hòn
Đất đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể như sau:
+ Công tác chỉnh lý biến động được cập nhật số liệu kịp thời;
+ Sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch;
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt hiệu quả cao;
+ Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp chính quyền trong công tác
quản lý đất đai góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
+ Đã hạn chế được việc chuyển mục đích không đúng quy hoạch và đưa
công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.
+ Diện tích đất nông nghiệp của huyện năm 2015 giảm so với năm 2010 là
do chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phục vụ
mục đích phát triển chung của huyện. Tình hình biến động từng loại đất như sau:
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* Đất quốc phòng
Đất quốc phòng của huyện Hòn Đất năm 2015 là 135,41 ha, tăng 1,28 ha
so với năm 2010. Diện tích đất quốc phòng tăng do chuyển từ đất trồng lúa và
đất trồng cây lâu năm sang.
* Đất an ninh
Đất an ninh của huyện Hòn Đất năm 2015 là 1,01 ha, giảm 2,47 ha so với
năm 2010. Diện tích đất an ninh giảm do chuyển sang đất xây dựng công trình
sự nghiệp và đất sử dụng vào mục đích công cộng.
* Đất thương mại, dịch vụ
Đất thương mại, dịch vụ của huyện Hòn Đất năm 2015 là 10,01 ha, tăng
10,01 ha so với năm 2010. Đất thương mại, dịch vụ được tách ra từ đất cơ sở sản
xuất phi nông nghiệp trước đây.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của huyện Hòn Đất năm 2015 là
56,50 ha, giảm 56.66 ha so với năm 2010. Diện tích giảm do chuyển sang đất
trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và một số
loại đất khác sang.
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản của huyện Hòn Đất năm 2015 là
202,68 ha, tăng 122,68 ha so với năm 2010. Diện tích đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản tăng là do chuyển từ đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ sang.
* Đất phát triển hạ tầng
Đất phát triển hạ tầng của huyện Hòn Đất năm 2015 là 3.146,75 ha, tăng
650,94 ha so với năm 2010. Diện tích đất phát triển hạ tầng tăng là do chuyển từ
đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất sông,
ngòi, kênh, rạch, suối sang.
* Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện Hòn Đất năm 2015 là 8,19 ha,
tăng 3,89 ha so với năm 2010. Diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa tăng là
do chuyển từ đất trồng lúa và đất trồng cây lâu năm sang.
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* Đất bãi rác, xử lý chất thải
Đất bãi rác, xử lý chất thải của huyện Hòn Đất năm 2015 là 46,46 ha,
giảm 0,38 ha so với năm 2010. Diện tích đất bãi rác, xử lý chất thải giảm là do
chuyển sang đất ở đô thị và đất thương mại, dịch vụ tại thị trấn Hòn Đất.
* Đất ở tại nông thôn
Đất ở nông thôn của huyện Hòn Đất năm 2015 là 1.465,94 ha, tăng
327,21 ha so với năm 2010. Diện tích đất ở nông thôn tăng là do chuyển từ đất
trồng lúa (160,89 ha), đất trồng cây lâu năm (222,05 ha), đất bằng chưa sử dụng
(14,16 ha) và một số loại đất khác sang.
Đây là con số tăng tương đối lớn, nó thể hiện nhu cầu sử dụng đất ở tại
nông thôn trong giai đoạn 2010-2015 là khá lớn do xây dựng mới và mở rộng
các khu dân cư nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng
nông thôn mới.
* Đất ở tại đô thị
Đất ở đô thị của huyện Hòn Đất năm 2015 là 251,99 ha, tăng 4,14 ha so
với năm 2010. Diện tích đất ở đô thị tăng là do chuyển từ đất trồng cây hàng
năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất sang.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2015 là 12,68 ha, tăng 0,13 ha so với
năm 2010. Đất trụ sở cơ quan tăng là do chuyển từ đất ở nông thôn sang.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng công trình sự nghiệp có diện tích là 5,66 ha, tăng 5,66 ha so
với năm 2010. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp được tách ra từ đất trụ
sở cơ quan trước đây.
* Đất cơ sở tôn giáo
Đất cơ sở tôn giáo năm 2015 có diện tích là 24,01 ha, giảm 7,52 ha so
với năm 2010. Diện tích giảm do chuyển sang đất trồng lúa, đất trồng cây hàng
năm khác, đất ở nông thôn, đất nuôi trồng thủy sản và đất sử dụng vào mục
đích công cộng.
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa năm 2015 có diện tích là 65,26 ha, tăng
38,90 ha so với năm 2010. Diện tích này tăng do chuyển từ đất trồng lúa, đất
trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản sang.
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* Đất sản xuất vật liêu xây dựng, làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2015 có diện tích là
99,98 ha, tăng 99,98 ha so với năm 2010. Diện tích này tăng do chuyển từ đất
trồng cây lâu năm sang tại xã Thổ Sơn.
* Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2015 có diện tích là 2,40 ha, tăng 2,40 ha so
với năm 2010. Đất sinh hoạt cộng đồng được tách ra từ đất xây dựng trụ sở cơ
quan và đất văn hóa trước đây.
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2015 có diện tích là 0,84 ha, tăng
0,84 ha so với năm 2010. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng được tách ra từ đất
văn hóa trước đây.
* Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2015 có diện tích là 4,69 ha, giảm 2,53 ha so với
năm 2010. Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng giảm do chuyển sang đất trồng lúa, đất
trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn và đất sử dụng vào mục đích công cộng.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2015 có diện tích là 3.050,22 ha,
tăng 676,99 ha so với năm 2010. Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối tăng
do chuyển từ đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm,
đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản và một số loại đất khác sang.
* Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất có mặt nước chuyên dùngđến năm 2015 không còn do chuyển sang đất
trồng cây lâu năm 2,14 ha.
3.2.2.3. Biến động đất chƣa sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng của huyện Hòn Đất đến năm 2015 không còn
do chuyển sang đất trồng lúa (2,25 ha), đất trồng cây hàng năm khác (8,51 ha),
đất trồng cây lâu năm (54,42 ha), đất rừng phòng hộ (29,68 ha), đất nuôi trồng
thủy sản (553,57 ha), đất ở nông thôn (14,16 ha) và đất sông, ngòi, kênh, rạch,
suối (53,45 ha).
3.2.2.4. Biến động đất khu dân cƣ nông thôn
Nhìn chung, trong những năm qua việc sử dụng quỹ đất của huyện Hòn
Đất căn cứ theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Các cấp,
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các ngành, các địa phương đã tổ chức chỉ đạo việc quản lý và sử dụng đất đai
ngày càng chặt chẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện
Hòn Đất.
Việc sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng vào các mục đích xây
dựng các công trình công cộng, công trình công nghiệp, mở rộng hệ thống giao
thông, thủy lợi, xây dựng khu dân cư mới là điều tất yếu khách quan, nhằm thực
hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
của nhân dân.
3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của
việc sử dụng đất.
3.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất
Diện tích đất phi nông nghiệp ngày càng tăng, thu hút đầu tư vào lĩnh vực
phi nông nghiệp ngày càng nhiều, giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thu nhập
cho nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, diện tích đất giao thông, thuỷ lợi và
cung cấp nước sạch, giáo dục - đào tạo tăng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho
nhân dân tiếp cận với phúc lợi xã hội.
Kết cấu hạ tầng - xã hội được tăng cường từ vốn đầu tư của tỉnh và huy
động ngày càng tốt hơn vốn đầu tư từ nhiều nguồn. Đến nay đã có 100% xã, thị
trấn có đường xe từ huyện về trung tâm xã, có mặt đường láng nhựa hoặc bê
tông xi măng, có 86,70% đường liên xã, liên ấp được xây dựng bê tông hóa. Số
phòng học xây dựng kiên cố, bán kiên cố 100%, trạm y tế xã, thị trấn 100%, hộ
sử dụng điện lưới quốc gia 99%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 89%,...
Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn được tăng cường. Đối với đất sản xuất lúa, hệ thống
thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích lúa; các công trình thủy lợi đưa
vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, có bờ bao khép kín, cơ bản đáp ứng tưới tiêu,
ngăn mặn, nâng cao năng suất cây trồng và thúc đẩy phong trào nuôi thủy sản,
tạo điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông nông thôn, gắn với
phân bố dân cư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất nông nghiệp, phục
vụ sinh hoạt và lưu thông hàng hóa.
- Việc phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang là
nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến môi trường.
- Việc sử dụng các chất hoá học không có sự kiểm soát trong nông nghiệp
đã và đang là nguyên nhân làm giảm số lượng của nhiều loại vi sinh vật có ích
và làm ô nhiễm môi trường đất.
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- Thiếu các cơ sở thu gom, xử lý rác thải trong các khu đô thị và khu dân
cư nông thôn.
- Nguồn nước thải sinh hoạt hầu hết không qua xử lý mà đổ trực tiếp ra
các sông ngòi ao hồ làm ô nhiễm nguồn nước.
3.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất
* Cơ cấu sử dụng đất
Cơ cấu sử dụng đất của huyện Hòn Đất đang có hướng chuyển dịch theo
hướng hợp lý hơn phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện và dần đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ đất đã đưa vào khai thác sử dụng cho các
mục đích dân sinh kinh tế ngày càng tăng. Tuy nhiên, cơ cấu sử dụng đất vẫn
còn một số vấn đề tồn tại như:
- Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao với 91,73% tổng diện tích tự nhiên,
trong khi tỷ lệ đất phi nông nghiệp trong cơ cấu sử dụng đất còn ở mức thấp
chiếm 86,63% tổng diện tích tự nhiên.
- Cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp khá hợp lý, góp phần
mang lại tính ổn định ở khu vực kinh tế nông nghiệp của huyện.
- Cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất phi nông nghiệp thì diện tích đất
quốc phòng, an ninh, đất trụ sở cơ quan, đất trụ sở tổ chức sự nghiệp, đất sản
xuất kinh doanh, đất thương mại, dịch vụ và đất phát triển hạ tầng chỉ mới chiếm
38,55% diện tích đất phi nông nghiệp. Qua đó cho thấy hệ thống hạ tầng cơ sở
tuy đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt nhưng chưa
đáp ứng được yêu cầu phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong
thời gian tới.
* Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
Quá trình phát triển nhanh mạnh nền kinh tế - xã hội của huyện theo
hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá trong những năm qua đã kéo theo việc
thay đổi rất lớn trong việc bố trí sử dụng các loại đất.
- Diện tích đất phi nông nghiệp có 8.590,68 ha đã đáp ứng được một phần
nhu cầu đất cho xây dựng hệ thống hạ tầng sản xuất và xã hội. Từ đó có những
tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, là nhân tố quan trọng góp phần
đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cao, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho
người lao động, góp phần trong công tác xoá đói, giảm nghèo.
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- Quỹ đất dành cho phát triển hệ thống giao thông, thuỷ lợi,... cũng tăng
đáng kể. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ được nâng cấp mở rộng, phong
trào làm đường giao thông nông thôn phát triển mạnh góp phần nâng cao chất
lượng dịch vụ vận chuyển giao lưu giữa các vùng trong và ngoài tỉnh.
3.4. Những tồn tại trong việc sử dụng đất
Trong những năm qua công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được nhiều
thành tựu nổi bật. Công tác quản lý đất đai và tài nguyên đã từng bước đi vào nề
nếp. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần được chú trọng khắc phục trong sử dụng
đất những năm tới cũng như trong phương án điều chỉnh quy hoạch là:
- Tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhưng chưa bền vững, sản xuất còn phụ
thuộc nhiều vào tự nhiên, tiềm ẩn nhiều rủi ro:
+ Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp còn mang tính tự phát,
không theo quy hoạch, chủ yếu là hộ gia đình nên phát triển chậm, chất lượng
thấp. Sản xuất nông nghiệp còn lệ thuộc phần lớn vào thời tiết, chưa chủ động
được nguồn nước phục vụ sản xuất.
+ Chuyển dịch cơ cấu trong công nghiệp và dịch vụ còn chậm, chưa tạo ra
những sản phẩm có chất lượng cao.
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được quan tâm đầu tư nhưng chất
lượng còn thấp, địa hình bị chia cắt bởi các kênh rạch, nền đất yếu nên việc thu
hút suất đầu tư lớn và cải thiện đời sống nhân dân còn hạn chế, đây là cản trở
lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT KỲ TRƢỚC CỦA HUYỆN HÕN ĐẤT
4.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
kỳ trƣớc
UBND huyện Hòn Đất đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại
quyết định số quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2015.
Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy
hoạch đặc biệttrong các thủ tục hành chính về đất đai như: Xét cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử
dụng đất. Trong kỳ quy hoạch, kế hoạch huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công
trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của huyện Hòn
Đấtđược thể hiện như sau:
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4.1.1. Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2015 là
96.214,92 ha, đến cuối tháng 12/2015 thực hiện được 95,366,14 ha, thấp hơn
848,78 ha, đạt 99,12% so với kế hoạch. Trong đó:
Bảng 15: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm
2015
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

(1)

(2)

(3)

Tổng diện tích tự nhiên
1 Đất nông nghiệp
1.1 Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
nước
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác
1.3 Đất trồng cây lâu năm
1.4 Đất rừng phòng hộ
1.5 Đất rừng đặc dụng
1.6 Đất rừng sản xuất
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản
1.8 Đất làm muối
1.9 Đất nông nghiệp khác

Kết quả thực hiện
Kế hoạch
đƣợc duyệt Diện tích Tăng (+)
2015 (ha) 2015 (ha) Giảm (-) Tỷ lệ (%)
(4)

(5)

(6)=(5)-(4)

(7)=(5)/(4)*100

NNP
LUA

103.956,82 103.956,82
96.214,92 95.366,14
76.785,20 81.197,76

-848,78
4.412,55

99,12
105,75

LUC

76.785,20 81.049,61

4.264,40

105,55

-707,68
8,09
-728,17
-4.126,20
249,80
42,83

45,53
100,25
89,52
34,41
115,49
-

HNK
CLN
RPH
RDD
RSX
NTS
LMU
NKH

1.299,31
3.280,38
6.946,00
6.291,19
1.612,83
-

591,63
3.288,47
6.217,83
2.164,99
1.862,63
42,83

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
* Đất trồng lúa
Chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa của huyện thực hiện năm 2015 đạt 105,75%
kế hoạch được duyệt. Theo kế hoạch được duyệt đến năm 2015 là 76.785,20 ha,
đến cuối tháng 12/2015 thực hiện được 81.197,76 ha, cao hơn 4.412,55 ha.
Nguyên nhân, trong 2015 UBND tỉnh cho chủ trương chuyển đất lâm nghiệp
sang đất trồng lúa với quy mô diện tích rất lớn, đồng thời trong năm 2015 chưa
thực hiện các công trình (đất phi nông nghiệp) theo kế hoạch đề ra.
* Đất trồng cây hàng năm khác
Theo kế hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác được duyệt năm
2015 là 1.299,31 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là
591,63 ha, thấp hơn 707,68 ha so với kế hoạch được duyệt, hư vậy kết quả thực
hiện chỉ tiêu này đạt 45,53%. Nguyên nhân, là do diện tích đnất hoa màu mang
lại hiệu quả kinh tế cao nhưng chi phí đầu tư lớn, đồng thời tốn nhiều công lao
động nên người dân chuyển sang trồng lúa để mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
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* Đất trồng cây lâu năm
Theo kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm đến năm 2015 đạt 100,25%,
chỉ tiêu được duyệt là 3.280,38 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối
tháng 12/2015 là 3.288,47 ha, cao hơn 8,09 ha so với kế hoạch được duyệt, đi
ngược xu hướng kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, theo kế hoạch đề ra phần diện
tích giảm là do chuyển sang đất phi nông nghiệp, nhưng các dự án vẫn chưa
được chuyển khai thực hiện theo kế hoạch vì thiếu vốn, do ảnh hưởng suy thoái
kinh tế thắc chặt đầu tư công.
* Đất rừng phòng hộ
Theo kế hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ đến năm 2015 đạt 89,52%, chỉ
tiêu được duyệt là 6.946,00 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng
12/2015 là 6.217,83 ha, thấp hơn 728,17 ha so với kế hoạch được duyệt. Diện
tích đất rừng phòng hộ thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra, nhưng diện tích kiểm
kê thực tế hiện trạng năm 2015 thấp hơn so với chỉ tiêu tỉnh phân bổ.
* Đất rừng sản xuất
Theo kế hoạch sử dụng đất rừng sản xuất đến năm 2015 đạt 34,41%, chỉ
tiêu được duyệt là 6.291,19 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng
12/2015 là 2.164,99 ha, thấp hơn 4.126,20 ha so với kế hoạch được duyệt. Diện
tích đất rừng sản xuất thực hiện đúng xu hướng quy hoạch nhưng thấp hơn so
với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân, do chuyển diện tích đất rừng sản xuất sang đất
trồng lúa.
* Đất nuôi trồng thuỷ sản
Theo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cuối tháng 12/2015 diện tích
đất nuôi trồng thủy sản là 1.862,63 ha, cao hơn 249,80 ha, đạt 115,49%. Diện
tích này tăng do thời gian qua trên địa bàn đưa diện tích đất ven biển sử dụng
vào mục đíchnuôi trồng thủy sản.
* Đất nông nghiệp khác
Theo kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác diện tích thực hiện chỉ tiêu
này đến cuối tháng 12/2015 là 42,83 ha, tăng 42,83 ha so với kế hoạch được
duyệt, tập trung nhiều nhất tại xã Bình Sơn.
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4.1.2. Đất phi nông nghiệp
Bảng 16: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm
2015
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Kế hoạch
đƣợc duyệt
2015 (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

Tổng diện tích tự nhiên
Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất khu chế xuất
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất danh lam thắng cảnh
Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức
sự nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công
cộng
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất phi nông nghiệp khác

Kết quả thực hiện
Diện tích Tăng (+)
Tỷ lệ (%)
2015 (ha) Giảm (-)
(5)

(6)=(5)-(4)

(7)=(5)/(4)*100

PNN
CQP
CAN
SKK
SKT
SKN
TMD

103.956,82
7.465,90
148,42
6,48
1,35

SKC

115,52

56,50

-59,02

48,91

SKS

481,00

202,68

-278,32

42,14

DHT

2.519,99

3.146,75

626,76

124,87

DDT
DDL
DRA
ONT
ODT
TSC

45,00
52,84
1.182,86
293,00
12,71

8,19
46,46
1.465,94
251,99
12,68

-36,81
-6,38
283,08
-41,01
-0,03

18,20
87,93
123,93
86,00
99,78

DTS

-

5,66

5,66

-

DNG
TON
NTD

37,22
89,58

24,01
65,26

-13,21
-24,32

64,50
72,85

SKX

97,00

99,98

2,98

103,07

DSH

0,33

2,40

2,07

719,42

DKV

-

0,84

0,84

-

TIN
SON
MNC
PNK

7,22
2.373,23
2,14
-

4,69
3.050,22
-

-2,53
676,99
-2,14
-

64,96
128,53
-

103.956,82
8.590,68 1.124,78
135,41
-13,01
1,01
-5,47
10,01
8,66

(Nguồn: Th ng kê đất đai huyện Hòn Đất năm 2015)
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Diện tích đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2015
là 7.465,90 ha, đến cuối tháng 12/2015 thực hiện được 8.590,68 ha, cao hơn
1.124,78 ha và đạt 115,07% so với kế hoạch. Trong giai đoạn vừa qua đã có sự
chuyển dịch đất đai từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội trong đó đất phát triển hạ tầng, đất ở đô thị, nông thôn,
đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sản xuất kinh doanh tăng, đất sông, kênh rạch
tăng. Mặt khác, một số dự án chưa được triển khai vì thiếu vốn (thắc chặt đầu tư
công). Cụ thể tình hình thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong đất phi nông
nghiệp như sau:
* Đất quốc phòng
Theo kế hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2015 được duyệt là
148,42 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 135,41 ha,
thấp hơn 13,01 ha và đạt 91,23% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do
kết quả kiểm kê đất đai chỉ kiểm kê đất xây dựng các công trình quốc phòng
không bao gồm đất nông nghiệp do các đơn vị quốc phòng quản lý và không
gian dự kiến bố trí các khu vực phòng thủ, do đó dẫn tới chỉ tiêu đất quốc phòng
đạt được thấp.
* Đất an ninh
Theo kế hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2015 được duyệt là 6,48 ha.
Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 1,01 ha, thấp hơn
5,47 ha và đạt 15,59% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết quả
kiểm kê đất đai chỉ kiểm kê đất xây dựng các công trình an ninh không bao gồm
đất sản xuất nông, lâm nghiệp do công an huyện quản lý do đó dẫn tới chỉ tiêu
đất an ninh đạt được thấp.
* Đất thương mại - dịch vụ
Diện tích được duyệt đến năm 2015 là 1,35 ha. Diện tích thực hiện chỉ
tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 10,01 ha, cao hơn 8,66 ha, thực hiện vượt so
với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh
lệch nên cao hơn kế hoạch được duyệt.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Theo kế hoạch sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2015
được duyệt là 115,52 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng
12/2015 là 56,50 ha, thấp hơn 59,02 ha, đạt 48,91% so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên thấp hơn kế
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hoạch được duyệt và do các cơ sở sản xuất kinh doanh ở các xã, thị trấn là các
công trình thuộc vốn tư nhân.
* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Theo kế hoạch sử dụng đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản đến năm
2015 được duyệt là 481,00 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng
12/2015 là 202,68 ha, thấp hơn 278,32 ha, đạt 42,14% so với kế hoạch được
duyệt. Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên thấp hơn
kế hoạch được duyệt.
* Đất phát triển hạ tầng
Theo kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2015 được duyệt là
2.516,99 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 3.146,75
ha, cao hơn 626,76 ha, đạt 124,87% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân,
diện tích đất thủy lợi tăng nhanh do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên
cao hơn kế hoạch được duyệt; mặt khác các công trình y tế, văn hóa, thể dục thể
thao chưa đầu tư đúng tiến độ đề ra do thắc chặt đầu tư công.
* Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Theo kế hoạch sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa đến năm 2015
được duyệt là 45,00 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015
là 8,19 ha, thấp hơn 36,81 ha, đạt 18,20% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, do một số khu di tích được xác định trong kế hoạch sử dụng đất nhưng
chưa có kinh phí đầu tư.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải
Theo kế hoạch sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2015 được
duyệt là 52,84 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là
46,46 ha, thấp hơn 6,38 ha, đạt 87,93% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, do nhiều công trình dự án, xử lý chất thải được duyệt trong kế hoạch sử
dụng đất nhưng do khó khăn trong thu hút đầu tư nên chưa triển khai thực hiện.
* Đất ở tại nông thôn
Theo kế hoạch sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2015 được duyệt là
1.182,86 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là
1.465,94 ha, cao hơn 283,08 ha, đạt 123,93% so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên cao hơn kế hoạch
được duyệt.
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* Đất ở tại đô thị
Theo kế hoạch sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2015 được duyệt là
293,00 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 251,99 ha,
thấp hơn 41,01 ha, đạt 86,00% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết
quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên cao hơn kế hoạch được duyệt; mặc
khác dựa trên số liệu đất ở dô thị tăng bình quân 200m2/hộ, nhưng thực tế nhu
cầu chuyển mục đích chỉ đảm bảo diện tích xây nhà, đồng thời số hộ chuyển
mục đích còn thấp.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Theo kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2015 được
duyệt là 12,71 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là
12,68 ha, thấp hơn 0,03 ha, đạt 99,78% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, một số trụ sở cơ quan chưa thực hiện theo kế hoạch. Ngoài ra theo thống
kê đất đai bóc tách nhóm đất này thành đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây
dựng trụ sở cơ quan sự nghiệp nên diện tích thống kê giảm xuống.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Theo kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp diện
tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 5,66 ha, tăng 5,66 ha so với
kế hoạch được duyệt, tập trung nhiều nhất tại thị trấn Hòn Đất.
* Đất cơ sở tôn giáo
Theo kế hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2015 được duyệt là
37,22 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 24,01 ha,
thấp hơn 13,21 ha, đạt 64,50% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết
quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên thấp hơn kế hoạch được duyệt; mặc
khác chưa thực hiện 02 công trình là Chùa Bình Phước và Giáo họ Thuận Tiến
tại xã Bình Sơn.
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Theo kế hoạch sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2015 được
duyệt là 89,58 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là
65,26 ha, thấp hơn 24,32 ha, đạt 72,85% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên thấp hơn kế hoạch được duyệt.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Theo kế hoạch sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đến
năm 2015 được duyệt là 97,00 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối
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tháng 12/2015 là 99,98 ha, cao hơn 2,98 ha, đạt 103,07% so với kế hoạch được
duyệt. Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên cao hơn kế
hoạch được duyệt.
* Đất sinh hoạt cộng đồng
Theo kế hoạch sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2015 được duyệt
là 0,33 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 2,40 ha,
cao hơn 2,07 ha, vượt so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết quả
kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên cao hơn kế hoạch được duyệt.
* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Theo kế hoạch sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng diện tích thực
hiện chỉ tiêu này đến cuối tháng 12/2015 là 0,84 ha, tăng 0,84 ha so với kế
hoạch được duyệt, bố trí tại thị trấn Sóc Sơn.
* Đất cơ sở tín ngưỡng
Theo kế hoạch sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 2015 được duyệt là
7,22 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến tháng 12/2015 là 4,69 ha, thấp hơn
2,53 ha, đạt 64,96% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, do kết quả kiểm
kê đất đai có sự chênh lệch nên thấp hơn kế hoạch được duyệt.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Theo kế hoạch sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đến năm 2015
được duyệt là 2.373,23 ha. Diện tích thực hiện chỉ tiêu này đến tháng 12/2015 là
3.050,22 ha, cao hơn 676,99 ha, đạt 128,53% so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, do kết quả kiểm kê đất đai có sự chênh lệch nên cao hơn kế hoạch
được duyệt.
* Đất có mặt nƣớc chuyên dùng
Theo kế hoạch được duyệt năm 2015 là 2,14 ha, đến cuối tháng 12/2015
diện tích này được thống kê vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối.
4.1.3. Đất chƣa sử dụng
Theo kếhoạch được duyệt năm 2015 là 276,00 ha, đến cuối tháng 12/2015
toàn bộ diện tích này được đưa vào sử dụng nhằm mục đích trồng lúa và bố trí
các công trình sự nghiệp.
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4.2. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và
kế hoạch sử dụng đất
4.2.1. Đánh giá chung
Qua đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của
huyện kỳ trước cho thấy phần lớn các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện sát với
quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Nhóm đất nông nghiệp đạt tỷ lệ khá cao
91,74%, nhóm đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 8,26%. Về các danh mục đến nay đã
thực hiện được hơn 53,00%. Các công trình còn lại đa số đề nghị giữ chuyển
sang điều chỉnh quy hoạch.
Trong thời gian qua huyện đã đầu tư xây dựng nhiều công trình như: xây
dựng các tuyến dân cư vượt lũ, khu dân cư đô thị, mở rộng các tuyến giao
thông, xây dựng tuyến đê bao ngăn lũ, làm mới và nạo vét hệ thống kênh
mương, nâng cấp và mở rộng một số trường học các cấp, mở rộng hệ thống cơ
sở thương mại - dịch vụ, xây dựng trụ sở cơ quan… Đến nay, huyện Hòn Đất
đã có sự chuyển dịch trong cơ cấu đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp theo
định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, một số loại đất phi nông
nghiệp tiếp tục cần phải tăng theo quy hoạch, đồng thời tiến hành điều chỉnh
một số chỉ tiêu như phân tích ở trên.
4.2.2. Những mặt đạt đƣợc
- Được sự quan tâm lãnh đạo của UBND, HĐND huyện, huyện ủy trong
công tác lãnh đạo, kiểm tra giám sát lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở
Tài nguyên & Môi trường tỉnh Kiên Giang về chuyên môn nghiệp vụ, hàng năm,
huyện luôn có kế hoạch sử dụng đất, công khai quy hoạch, kế hoạch nên việc
quản lý sử dụng đất ngày càng chặt chẽ.
- Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất từng bước được quan tâm,
việc quản lý sử dụng đất từng bước đi vào nề nếp, chặt chẽ tuân thủ pháp luật,
góp phần ổn định kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của huyện.
- Huyện Hòn Đất trong thời gian qua đã thực hiện công tác quản lý đất đai
theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đã đối chiếu quy hoạch sử dụng đất trong
các thủ tục hành chính về quản lý đất đai như: Xét cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Đồng thời phối hợp gắn kết quy hoạch chung, các đồ án quy hoạch chi tiết trên
địa bàn; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của địa
phương trong thời gian qua.
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- Các công trình dự án phát triển có sử dụng quỹ đất theo kế hoạch mang lại
hiệu quả kinh tế cao góp phần phát triển địa phương. Việc chuyển dịch đúng hướng
cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng
đất, duy trì được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất khu vực nông - lâm - thủy sản
theo định hướng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Đặc biêt, quỹ đất sử dụng xây dựng cụm tuyến dân cư, hạ tầng cơ sở
mang lại hiệu quả, các cụm tuyến dân cư được hình thành giải quyết nhà ở cho
nhân dân vùng lũ.
- Nhìn chung, các công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất đã được
UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành, UBND huyện và cả hệ thống chính trị từ
huyện tới cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đảm bảo tiến
độ, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
4.2.3. Ƣu điểm
Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010-2015 trên
địa bàn huyện Hòn Đất đã đạt được những thành quả nhất định. Thể hiện ở các
mặt sau:
- Đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai từ
cấp huyện đến cấp xã.
- Làm cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất và
chuyển mục đích sử dụng đất.
- Chủ động dành quỹ đất cho phát triển các ngành, các lĩnh vực đáp ứng
nhu cầu sử dụng đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu, cụm
công nghiệp, các khu du lịch và dân cư. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển
kinh tế, ổn định tình hình xã hội.
- Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ
môi trường sinh thái như hệ thống rừng sản xuất, rừng phòng hộ.
- Bên cạnh đó, huyện cũng đang chú trọng khai thác than bùn cho hoạt động
khai thác khoáng sản tại xã Bình Sơn, Bình Giang và Nam Thái sơn nhằm mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
4.2.4. Tồn tại
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại,
trong quá trình thực hiện :
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- Nhiều công trình, dự án triển khai gặp khó khăn, kéo dài qua nhiều năm
do việc thiếu đồng bộ giữa công tác giải phóng mặt bằng với tái định cư và công
tác bồi thường, hoàn trả.
- Một số công trình, dự án chưa được xác định cụ thể trong quy hoạch
nhưng do yêu cầu cấp bách nên phải tổ chức thực hiện, vừa triển khai vừa bổ
sung, hoàn thiện các bước công việc thủ tục chấp thuận đầu tư, thu hồi đất, giao
đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
- Kinh phí đầu tư bố trí cho việc thực hiện phương án bồi thường, tái định
cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình còn chậm.
- Ngoài các yếu tố về vốn đầu tư, giống, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ
một số mặt hàng nông sản chưa ổn định dẫn đến hạn chế tốc độ chuyển dịch cơ
cấu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và một số chỉ tiêu về sử dụng đất trong
quy hoạch chưa đạt cao.
- Các công trình chưa thực hiện từ nay đến năm 2020 theo phương án quy
hoạch chiếm tỷ lệ trên 82,00% chưa thực hiện gây áp lực không nhỏ cho giai
đoạn sau.
4.2.5. Nguyên nhân tồn tại
*Nguyên nhân chủ quan
- Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất còn hạn chế. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên
quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng thực
hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ
tiêu quy hoạch và kế hoạch đề ra.
- Khi xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất, thường dự kiến thực
hiện khá nhiều công trình, đặc biệt là các công trình cơ sở sản xuất kinh doanh,
đất hạ tầng, cơ sở văn hóa, thể thao, trường học, y tế… Tuy nhiên, do nguồn vốn
đầu tư hạn chế, công tác xã hội hóa chưa tốt, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn
hóa - xã hội, thể dục - thể thao nên thường thực hiện đạt thấp.
- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phát sinh
nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đầu tư, sử dụng đất để phát
triển,... nhưng không đăng ký nhu cầu sử dụng đất khi huyện xây dựng quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vì vậy, không có trong danh mục các công trình sử
dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một số các công trình có trong
đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa
có vốn hoặc chưa có nhà đầu tư nên không thực hiện được làm ảnh hưởng đến
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các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt. Cụ thể như một số dự án quy hoạch
khu đô thị, cụm công nghiệp, dự án sản xuất kinh doanh… đã không được nhà
đầu tư thực hiện như đã cam kết do hạn chế về hiệu quả đầu tư, tính hấp dẫn
cũng như khó khăn tài chính. Vì vậy mặc dù dự án đã lập quy hoạch chi tiết
nhưng vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện không hoàn toàn cũng là nguyên nhân
làm cho kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đối với các loại đất trên đạt tỷ
lệ thấp.
- Trong nền kinh tế thị trường, việc quy hoạch đất sử dụng vào mục đích
kinh doanh như cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương
mại khó chính xác. Cụ thể như thời gian qua, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng lớn
đến các dự báo và kế hoạch phát triển của địa phương. Mặt khác, đất bố trí cho
mục đích kinh doanh nhưng không thỏa thuận nhận chuyển nhượng được thì
cũng không thực hiện được quy hoạch.
- Công tác hậu kiểm các công trình quy hoạch và kế hoạch đã được phê
duyệt chưa được tăng cường.
- Chưa đưa ra quy chế phối hợp thực hiện giữa các bên có liên quan một
cách cụ thể, nhằm đảm bảo các chỉ tiêu và các công trình sử dụng đất có trong
quy hoạch kế hoạch để đạt mục tiêu đề ra
*Nguyên nhân khách quan
- Tính đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành chưa
được thống nhất cao, trong đó nổi bật là nội dung, tiêu chí và thời điểm lập quy
hoạch. Phối hợp với các ngành liên quan chưa đảm bảo được tính đồng bộ, nhất
quán trong đó hiện nay trên địa bàn có nhiều chủ trương mới làm cho quy hoạch
cần phải có sự điều chỉnh phù hợp.
- Nguồn kinh phí thực hiện chưa chủ động được nguồn kinh phí thực hiện,
phần lớn là nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn vốn huy động đầu tư còn hạn chế
trong đó một phần do ảnh hưởng suy thoái kinh tế. Kinh tế khó khăn dẫn đến
ngân sách nhà nước chậm đầu tư, các nhà đầu tư thiếu vốn.Việc kêu gọi vốn đầu
tư vào lĩnh vực xã hội còn khó khăn.
- Diễn biến khí hậu thời kỳ quy hoạch cũng có nhiều thay đổi bất thường,
như lượng mưa cao, thời gian mưa ngắn, xói lở bờ sông,... dẫn đến việc bố trí sử
dụng đất có nhiều thay đổi đặc biệt về bố trí đất sản xuất nông nghiệp, cũng như
việc phải di dời các điểm dân cư khỏi những vùng bị ngập lụt.
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-Việc không đồng nhất các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê các loại đất qua các
kỳ kiểm kê đất đai dẫn đến kết quả theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT có sự
thay đổi diện tích.
4.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất kỳ tới
- Việc xác định nhu cầu sử dụng đất, xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất
phải được phối hợp thực hiện bởi nhiều ngành, nhiều cấp. Việc tham gia đóng
góp xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch phải trên cơ sở thực tiễn và phù
hợp với định hướng phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực nhằm tránh sự chồng
chéo, trùng lặp vị trí các công trình dự án.
- Công bố công khai danh mục và chỉ tiêu sử dụng đất
- Trong thực tế hiện nay trên địa bàn các nhà đầu tư thường lựa chọn địa
điểm, thời điểm đầu tư theo các điều kiện và tiêu chí riêng. Do đó, tùy thuộc vào
danh mục đầu tư, quy mô diện tích, quy mô tài chính và cả thời gian đầu tư mà
huyện và tỉnh cần xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Tăng cường công tác hậu kiểm sau quy hoạch, phối hợp chặt chẽ kế
hoạch sử dụng đất với kế hoạch vốn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế
hoạch phát triển đô thị.
- Đẩy mạnh công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy
hoạch xây dựng, công bố công khai và tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp
luật đất đai đến người dân và tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy
hoạch, thường xuyên triển khai thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời những
sai phạm; hoàn thiện để có chính sách thu hút đầu tư hợp lý, khai thác tiềm năng
đất đai của huyện, phát huy những thế mạnh về đầu mối giao thông, hạ tầng
thương mại, dịch vụ, khu kinh tế cửa khẩu…
- Tăng cường công tác cập nhật quy hoạch các dự án, đồ án được phê
duyệt vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Ứng dụng các phần mềm vào quản
lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Công tác chỉnh lý biến động: tập trung thực hiện một cách đồng bộ, phối
hợp với các đơn vị thực hiện chỉnh lý biến động theo tuyến trên thực địa, chỉnh
lý và quản lý bản đồ địa chính đã số hóa đồng thời thông báo kịp thời các trường
hợp biến động mới phát sinh để công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ hơn.
- Trong quá trình tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch
chi tiết xây dựng để quản lý, cải tạo chỉnh trang đô thị trong địa giới do mình
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quản lý, địa phương phải đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất để đồ án quy hoạch
có tính khả thi cao; trong đồ án phải đề xuất kế hoạch, lộ trình thực hiện các dự
án, công trình hạ tầng, công trình công cộng theo nội dung được duyệt. Đối với
khu vực quy hoạch nhà ở phải quy định rõ khu vực nào được giải quyết cấp
phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho dân, khu vực nào phải thực hiện theo dự án
nhà ở.
- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, coi trọng dự báo
chính xác nhu cầu quỹ đất và trách nhiệm trong đăng ký, xác định nhu cầu sử
dụng đất của các ngành, lĩnh vực. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa ban ngành
và địa phương.
V. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Hòn Đất là huyện đồng bằng, có vị trí khá thuận lợi trong giao lưu với các
huyện trong Tỉnh cũng như trong khu vực. Quỹ đất còn khá lớn, có khả năng
phát triển nông nghiệp đặc biệt là cây lúa và hoa màu, có bờ biển và biển với
nguồn lợi biển phong phú đa dạng cho phép phát triển kinh tế biển, có khu di
tích lịch sử Hòn Đất và cảnh quan thuận lợi cho phát triển du lịch, huyện có trữ
lượng đá xây dựng khá để phát triển công nghiệp khai thác đá xây dựng.... Với
nhiều thuận lợi như thế nên tính đến nay tài nguyên đất đai trên địa bàn đã được
khai thác sử dụng đưa vào cho các mục đích trên 99% tổng diện tích tự nhiên.
Trong đó:
+ Đối với đất nông nghiệp đã khai thác đưa vào sử dụng là 103.956,82 ha,
chiếm 100% diện tích tự nhiên; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp có 85.077,86 ha,
đất lâm nghiệp 8.382,82 ha, đất nuôi trồng thuỷ sản 1.862,63 ha,… Năng suất sản
lượng các loại cây trồng vật nuôi của vùng mới chỉ đạt ở mức trung bình khá so với
tỉnh và vùng (Tứ Giác Long Xuyên), nếu có những giải pháp hữu hiệu nhằm điều
chỉnh cơ cấu cây trồng vật nuôi, kết hợp với những ứng dụng thành tựu khoa học
kỹ thuật trong sản xuất thì hiệu quả sử dụng đất sẽ cao, năng suất sản lượng sẽ còn
tăng lên nhiều.
+ Đối với đất phi nông nghiệp mới chỉ có 8.590,68 ha, chiếm 8,26% diện
tích tự nhiên; tuy nhiên hệ số sử dụng đất còn thấp, chưa tận dụng được không
gian và chiều cao; có nơi còn sử dụng lãng phí, nếu được quản lý và bố trí sắp
xếp lại sẽ tiết kiệm được một quỹ đất đáng kể.
+ Đất chưa sử dụng thực ra còn lại không đáng kể và khả năng khai thác sử
dụng là rất khó khăn. Do đó, về lâu dài thì mọi phương án bố trí đất đai đều phải
cân đối lại nhu cầu sử dụng đất cho các ngành một cách thích hợp.
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5.1. Tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp
5.1.1. Phân vùng thích nghi đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm
nghiệp
Sự phân hóa theo không gian các yếu tố tự nhiên, tài nguyên và sự phát
triển không đồng đều đã hình thành nên những đặc thù trong phát triển kinh tế xã hội của từng tiểu vùng, đòi hỏi phải có những tác động hợp lý nhằm khai thác
tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, khắc phục các hạn chế để sử dụng hợp lý
quỹ đất.
Cơ sở để xây dựng bản đồ phân vùng là các tài liệu cơ bản về tài nguyên
đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, hiện trạng sử dụng đất, và đặc biệt quan
trọng là chiến lược phát triển kinh tế xã hội của từng vùng. Căn cứ vào định
hướng chung của tỉnh, vào điều kiện tự nhiên, vùng sản xuất nông nghiệp của
huyện được chia thành 3 vùng chính và 5 tiểu vùng sản xuất.
5.1.2. Tiềm năng đất đai phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp theo từng
tiểu vùng
- Vùng I (Vùng sinh thái nước mặn):Được xác định từ đê biển ra biển (giới
hạn mặt nước từ mé rừng phòng hộ ra biển khoảng 1,5 km), đây là vùng bị ngập
mặn quanh năm. Vùng này tiếp giáp với biển nên tiềm năng đất đai chủ yếu là phục
vụ cho việc trồng rừng phòng hộ và nuôi sò huyết, nghêu… ở bãi bồi ven biển.
- Vùng II (Vùng sinh thái nước mặn - ngọt): Giới hạn từ phía Nam quốc lộ
80 ra đê biển, từ cầu số 2 (giáp thành phố Rạch Giá) đến kênh Tuần Thống (giáp
huyện Kiên Lương), có đặc điểm là nhiễm mặn vào mùa khô, có nước ngọt vào
mùa mưa, được chia thành 2 tiểu vùng sau:
+ Tiểu vùng 1: Có diện tích 28.000 ha, từ kênh cống số 9 đến kênh T5
(Tuần Thống), giới hạn từ kênh 200 song song lộ 80 ra đê biển thuộc một phần
các xã: Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh thị trấn Hòn Đất và Thổ Sơn. Tiềm
năng đất đai tiểu vùng này chủ yếu phục vụ cho phát triển chuyên nuôi tôm, phát
triển mô hình 1 vụ lúa - 1 vụ tôm, mô hình 02 vụ lúa ở những khu vực có điều
kiện cung cấp nước ngọt ổn định; một phần diện tích còn lại trồng cây công
nghiệp: dừa, điều, khóm và một số loại rau màu khác.
+ Tiểu vùng 2: Diện tích 9.000 ha, từ kênh cầu số 2 (giáp thành phố Rạch
Giá) đến kênh cống số 9, giới hạn từ lộ 80 ra đê biển, thuộc các xã Mỹ Lâm, thị
trấn Sóc Sơn và xã Sơn Kiên, Sơn Bình. Đây là vùng đất màu mỡ, đã và đang
ngọt hóa dần nên tiềm năng đất đai sẽ được khai thác để phục vụ cho bố trí 2 vụ
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lúa, 2 lúa 1 màu, kết hợp trồng lúa với nuôi thủy sản nước ngọt và phát triển các
mô hình VAC.
- Vùng III: Vùng sinh thái nước ngọt. Gồm diện tích còn lại phía Bắc lộ 80
được chia làm 3 tiểu vùng:
+ Tiểu vùng 1: Diện tích 35.000 ha, từ giáp huyện Tân Hiệp và thành phố
Rạch Giá đến kênh Tri Tôn, gồm các xã Mỹ Thái, Mỹ Phước, Mỹ Thuận, Mỹ
Hiệp Sơn, một phần xã Mỹ Lâm, thị trấn Sóc Sơn, xã Sơn Kiên, thị trấn Hòn Đất
và xã Nam Thái Sơn. Đây là vùng được đầu tư thủy lợi tốt, đất đai được cải tạo.
Tiềm năng đất đai thích nghi cao với mô hình 2 vụ lúa, 1 vụ lúa 1 màu, 2 lúa 1
màu hoặc 3 lúa (ở những tiểu khu vực có đê bao), kết hợp với nuôi trồng thủy
sản nước ngọt.
+ Tiểu vùng 2: Diện tích 19.000 ha, từ kênh Tri Tôn đến kênh Tám Ngàn,
thuộc một phần các xã Nam Thái Sơn, thị trấn Hòn Đất, Bình Sơn. Ở tiểu vùng
này ngoài diện tích đất rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng Hòn Đất - Kiên Hà,
Sư đoàn 4 quản lý thì hầu hết diện tích đã và đang được khai thác vào phát triển
mô hình phát triển kinh tế trang trại, 02 vụ lúa, kết hợp với chăn nuôi gia súc
như: trâu, bò, dê, nuôi trồng thủy sản.
+ Tiểu vùng 3: Diện tích 9.000 ha, từ kênh Tám Ngàn đến kênh T5 (giáp ranh
Kiên Lương), thuộc xã Bình Giang. Tiểu vùng này được cung cấp nước ngọt quanh
năm, đất đai đã được rửa phèn nên thích nghi tốt với mô hình 2 vụ lúa và một số
diện tích trồng cây nguyên liệu cho công nghiệp như mía, khoai mì …
5.2. Tiềm năng đất đai cho phát triển phi nông nghiệp
5.2.1. Tiềm năng đất đai để phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô
thị và xây dựng khu dân cƣ nông thôn
- Tiềm năng đất đai cho phát triển công nghiệp - TTCN: Căn cứ vào vị trí
vùng nguyên liệu, địa hình, nguồn cung cấp nước cho sản xuất, hệ thống cơ sở
hạ tầng, dự báo các tác động môi trường và khả năng xử lý, cho thấy: trong kỳ
quy hoạch vẫn tập trung vào khai thác đá (Thổ Sơn), làm đồ gốm ở ấp Đầu Doi
(thị trấn Hòn Đất), khai thác than bùn ở Bình Sơn, Bình Giang, Nam Thái Sơn.
Trên địa bàn huyện, cùng với khu cảng cá Lình Huỳnh, dự kiến hình thành Cụm
công nghiệp Lình Huỳnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020; sau 2020 sẽ tiếp
tục dành quỹ đất để phát triển cụm công nghiệp Thổ Sơn, Bình Sơn..
- Tiềm năng đất cho mở rộng đô thị: Theo quy hoạch khu trung tâm thị trấn
Hòn Đất cho thấy khu quy hoạch trung tâm huyện lỵ được bố trí cặp quốc lộ 80
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và kênh Rạch Giá - Hà Tiên, hướng phát triển về lâu dài là hướng Tây Bắc, dọc
kênh Rạch Giá - Hà Tiên.
Khu quy hoạch trung tâm thị trấn Sóc Sơn cũng được bố trí dọc theo Quốc
lộ 80 như trung tâm thị trấn Hòn Đất, với hướng phát triển chủ yếu dọc theo
quốc lộ và về hướng Nam.
Về lâu dài, dự kiến xây dựng khu đô thị mới Thổ Sơn, diện tích 100 ha
(quy hoạch mới 50 ha, chỉnh trang xây dựng 50 ha), gắn liền với hoạt động của
khu du lịch Hòn Đất, cụm CN - TTCN Lình Huỳnh, Thổ Sơn - TT. Hòn Đất,
cảng cá Lình Huỳnh… Khu đô thị Mỹ Lâm trên cơ sở chia tách xã Mỹ Lâm
thành xã Mỹ Lâm II và đô thị Mỹ Lâm.
- Tiềm năng đất cho mở rộng khu dân cư nông thôn: Trừ một số khu vực
dân cư nằm trong đất nông nghiệp, còn lại hầu hết dân cư nông thôn của huyện
được hình thành theo tuyến cặp theo các trục đường chính hoặc kênh mương
chính trong huyện. Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, diện tích đất nằm
trong khu dân cư nông thôn của huyện là 4.238,48 ha, trong đó diện tích đất có
khả năng bố trí dân cư khoảng 1.630,02 ha (chiếm 38,46% đất khu dân cư nông
thôn) là đất nông nghiệp, nên khá thuận lợi cho việc tiếp tục mở rộng khu dân cư
nông thôn sau này.
5.2.2. Tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển du lịch
Các điểm du lịch có triển vọng phát triển đến năm 2020 trên địa bàn huyện
chủ yếu là khai thác 10.000 ha đất cho phát triển du lịch gồm khu di tích lịch sử
Ba Hòn và 25% đất rừng ven biển ở Vịnh Cây Dương, có thể khai thác hình
thức du lịch văn hóa kết hợp với tham quan thắng cảnh (núi, biển). Bên cạnh đó,
khu vực rừng tràm thuộc hai xã Nam Thái Sơn, Bình Sơn có thể khai thác để
phát triển du lịch sinh thái.
5.2.3. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc chuyển đổi cơ
cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng
Hòn Đất là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tỉnh, lên tới
95.366,14 ha, đây là quỹ đất rất lớn để chuyển đổi sang xây dựng cơ sở hạ tầng,
chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất.
Trong tương lai, để phát triển cần thiết phải chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất
theo hướng tăng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đất công nghiệp, đô thị, dịch
vụ…việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp
chủ yếu tập trung ở các khu đô thị, cụm công nghiệp và lân cận các cụm, tuyến
dân cư nông thôn. Ở các khu vực này phần lớn là trên nền đất líp trồng cây lâu
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năm đã được người dân lên líp để vượt lũ, nên nền móng cơ bản ổn định, không
ảnh hưởng lũ nên rất thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu
dân cư.
Trong chuyển đổi nội bộ đất nông nghiệp sẽ có sự dịch chuyển từ đất rừng
sản xuất cho hiệu quả kinh tế không cao sang trồng lúa, phát triển các mô hình
nuôi trồng thủy sản chuyên, mô hình 01 vụ lúa - 01 vụ tôm và kết hợp nuôi thủy
sản nước ngọt trong ruộng lúa, trong rừng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng cây ăn quả chuyên, kết hợp trồng rau màu
phục vụ nhu cầu nội huyện.
5.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng đất
Theo “kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” của Bộ Tài
nguyên và Môi trường công bố năm 2011, đối với vùng ĐBSCL, mức tăng nhiệt
độ, thay đổi lượng mưa và kịch bản mực nước biển dâng được dự báo như sau:
- Mức tăng nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình cả năm có thể tăng từ 0,4-0,50C
vào năm 2020 và 0,6-0,70C vào năm 2030, trong đó: Mùa khô từ 0,3-0,50C vào
năm 2020 và 0,4-0,70C vào năm 2030; mùa mưa có xu hướng tăng cao hơn, từ
0,4-0,60C vào năm 2020 và 0,5-0,90C vào năm 2030.
- Mức thay đổi lượng mưa: Mức thay đổi lượng mưa cả năm đối với vùng
ĐBSCL có thể từ 0,8-1,6% vào năm 2020 và 1,2-2,3% vào năm 2030. Vấn đề
cần lưu ý là lượng mưa trong mùa khô có xu hướng giảm từ 0,8-2,9% vào năm
2020 và từ 1,2-4,3% vào năm 2030; nhưng mùa mưa có có xu hướng tăng cao từ
0,6-3,1% vào năm 2020 và 0,8-1,6% vào năm 2030, kết hợp với triều cường và
nước ở thượng lưu có thể làm cho ngập úng, ngập lũ xảy ra lâu hơn và nghiêm
trọng hơn.
- Kịch bản nước biển dâng: Mực nước biển dâng ứng với các Kịch bản phát
thải thấp, trung bình và cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố như sau:
Bảng 17: Kịch bản nƣớc biển dâng cho khu vực thuộc ĐBSCL
Đơn vị tính: cm
Khu vực
1. Kịch bản phát thải thấp (B1)
- Mũi Kê Gà - Mũi Cà Mau (biển Đông)
- Mũi Cà Mau - Kiên Giang (biển Tây)
2. Kịch bản phát thải trung bình (B2)
- Mũi Kê Gà - Mũi Cà Mau (biển Đông)
- Mũi Cà Mau - Kiên Giang (biển Tây)
3. Kịch bản phát thải cao (A)
- Mũi Kê Gà - Mũi Cà Mau (biển Đông)
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Năm 2020

Năm 2030

8-9
9 - 10

11 - 13
13 - 15

8-9
9 - 10

12 - 14
13 - 15

8-9

13 - 14
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Năm 2020
9 - 10

Khu vực
- Mũi Cà Mau - Kiên Giang (biển Tây)

Năm 2030
14 - 15

(Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ
TN&MT xuất bản năm 2012)
- Khi nước biển dâng 8-10 cm (năm 2020), diện tích tự nhiên của vùng
Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập có thể tăng lên 24.590 ha.
- Khi nước biển dâng 13-15 cm (năm 2030), diện tích tự nhiên của vùng
Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập có thể tăng lên 31.010 ha.
Với kịch bản nước biển dâng gặp lúc triều cường, kết hợp lũ thượng nguồn
đổ về và đặc biệt là những năm lũ lớn thì tình trạng ngập lũ ở ĐBSCL sẽ xảy ra
với phạm vi không gian rộng hơn, độ sâu ngập sâu hơn và thời gian ngập sẽ kéo
dài hơn và hiển nhiên ảnh hưởng đến đời sống dân cư ở mức nghiêm trọng hơn.
Đối với huyện Hòn Đất, do nằm tiếp giáp với biển nên về lâu dài tác động
của biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh
tế - xã hội trên địa bàn. Tuy trong kỳ quy hoạch sử dụng đất ngắn hạn từ nay đến
năm 2020 mức ngập là chưa lớn nhưng cũng cần phải dành quỹ đất để xây dựng
các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, đặc biệt là
khu vực ven biển. Cần thiết phải củng cố xây dựng tuyến đê biển, gắn với xây
dựng hệ thống cống kiểm soát mặn trên tuyến đê theo Quyết định số 667/QĐTTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện chương trình
trồng rừng phòng hộ ven biển và bố trí lại các vùng sản xuất nông nghiệp, NTTS
một cách hợp lý nhằm thích ứng với xu thế biến đổi khí hậu và mực nước biển
dâng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực của xu thế này đến phát
triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất nói chung và vấn đề sử dụng đất nói riêng.
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PHẦN II
PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. ĐỊNH HƢỚNG DÀI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT
1.1.Khát quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
- Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, thúc
đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng,
vật nuôi phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương nhằm tăng
năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể hiện có phát triển mạnh đàn gia
súc, gia cầm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn tập huấn kỹ
thuật chăn nuôi cho người dân, xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng an
toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
+ Tạo môi trường thuận lợi để phát triển thương mại - dịch vụ, tiếp tục
đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế mũi nhọn, mang tính đột phá và giữ vai trò
quyết định, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương. Khuyến
khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư mở rộng sản xuất kinh
doanh, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: Sản xuất nước đá ở khu
phố Tri Tôn, xay xát chế biến lương thực ở Khu phố Sư Nam, nghề lò nồi đất
nung ở khu phố Đầu Doi, sản xuất gạch không nung ở khu phố Chòm Sao, cơ
khí sửa chữa phục vụ sản xuất, đời sống ở những nơi có điều kiện.
+ Tích cực huy động khai thác tốt nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo thu
đúng, thu đủ, tiết kiệm chi, đáp ứng các yêu cầu chi thiết yếu cho hoạt động của
cơ quan, đơn vị, đồng thời tích luỹ để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang
thiết bị đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ, công chức.
+ Tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ
tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, chú trọng các công trình trọng điểm có tác
dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
+ Triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng, khai thác tài
nguyên, nhất là quản lý chặt chẻ đất đai, nguồn nước; đẩy mạnh tuyên truyền
nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức, cá nhân về thu gom và xử lý rác, nước thải,
trước hết là ở các khu dân cư tập trung, các cơ sở kinh doanh, chế biến lương
thực, thực phẩm, chợ,... không để gây ô nhiễm môi trường.
1.2. Quan điểm sử dụng đất đến năm 2020
- Giai đoạn 2015-2020, cơ cấu kinh tế của huyện sẽ chuyển dịch theo
hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp 100

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại và nuôi trồng thủy sản. Dân số của
huyện phần lớn tập trung ở khu vực nông thôn vì vậy để sử dụng hợp lý, tiết
kiệm đất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời kỳ tới là một yêu cầu rất
quan trọng nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giải quyết việc làm cho người
lao động ở khu vực nông thôn.
- Cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện hiện nay chưa tạo ra được các loại
sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, sức cạnh tranh trên thị trường còn
thấp, các sản phẩm chưa đa dạng. Vì vậy, trong những năm tới cần đẩy mạnh
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo sản phẩm đa dạng phục vụ cho nhu
cầu trong nước và xuất khẩu, cần mạnh dạn chuyển đổi đất chuyên trồng lúa có
hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản, các loại cây màu có giá trị kinh tế cao và
sản xuất ổn định.
- Đảm bảo nhu cầu cho phát triển công nghiệp - tiểu thu công nghiệp, dịch
vụ - thương mại - du lịch, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ
phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo việc làm cho số lao động tăng thêm.
- Đảm bảo nhu cầu đất cho việc quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng, các công
trình phúc lợi công cộng,… không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế khác.
- Đáp ứng đủ nhu cầu về đất ở, cần được quy hoạch thuận tiện cho việc đi
lại sản xuất và tận dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có. Quy hoạch
và tổ chức tái định cư cho các hộ dân cần vượt lũ.
- Quy hoạch sử dụng đất đai phải kết hợp đảm bảm phát triển kinh tế - xã
hội gắn liền với quốc phòng - an ninh, tăng cường cải thiện và bảo vệ môi
trường sinh thái.
1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng
- Phát huy lợi thế của từng địa bàn gắn với nâng cao hiệu quả phát triển
sản xuất nông nghiệp thủy sản theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ
cao; đa dạng hóa các loại hình sử dụng đất theo hướng tăng vụ, tăng năng suất,
chất lượng và sức cạnh tranh cho nông thủy sản.
- Lựa chọn mô hình để khuyến khích, tạo điều kiện về đất đai cho xây
dựng các khu dân cư đẹp về kiến trúc, tốt về môi trường, phù hợp với điều kiện
tự nhiên của từng vùng, kế thừa được các tinh hoa truyền thống kết hợp ứng
dụng các thành tựu của kiến trúc hiện đại để tạo phong cách và nét đặc sắc cho
dân cư trên địa bàn của huyện.
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- Có chính sách hỗ trợ để ngành nông nghiệp sử dụng có hiệu quả cao sản
phẩm phụ của trồng trọt và chế biến, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt vào sản
xuất phân hữu cơ vi sinh, tái tạo năng lượng để vừa ngăn chặn có hiệu quả ô
nhiễm môi trường đất, nước, không khí, vừa cung cấp nguồn phân hữu cơ để bồi
bổ độ phì nhiêu đất đai, hạn chế ô nhiễm, góp phần sử dụng bền vững tài nguyên
đất đai.
1.3.1. Khu vực đất chuyên trồng lúa nƣớc, rừng phòng hộ
* Khu vực chuyên trồng lúa nƣớc
Cây lúa tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong ngành trồng trọt. Tiếp tục hình
thành vùng sản xuất nguyên liệu tập trung đạt chất lượng đáp ứng nhu cầu của
doanh nghiệp và xuất khẩu như: Mô hình đồng bộ sản xuất lúa chất lượng cao,
mô hình cánh đồng mẫu sản xuất theo hướng VietGAP, mô hình liên kết sản
xuất theo chuỗi giá trị lúa, gạo đã góp phần giảm giá thành sản phẩm và tăng
thêm lợi nhuận cho người nông dân. Định hướng giảm dần diện tích đất trồng
lúa ở những nơi kém hiệu quả, đồng thời tăng cường đầu tư nhân diện các giống
lúa chất lượng cao, lúa đặc sản cho năng suất, chất lượng gạo có phẩm cấp cao
tăng giá trị hàng hóa của lúa gạo. Diện tích đất lúa sẽ giảm để chuyển sang mục
đích phi nông nghiệp và khu nuôi trồng thủy sản phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội trong giai đoạn tới.
* Đối với khu vực trồng rừng
Rừng phòng hộ ven biển huyện Hòn Đất tập trung ở các xã Mỹ Lâm, thị
trấn Sóc Sơn, Sơn Bình, Thổ Sơn, Luỳnh Huỳnh, Bình Sơn và Bình Giang. Dự
án đã được phê duyệt để tiến hành trồng mới. Tổ chức rà soát, xây dựng phương
án giao đất, giao rừng cho hộ dân quản lý đảm bảo đúng quy định của Luật bảo
vệ và phát triển rừng.
1.3.2. Cụm công nghiệp
Đề nghị tỉnh sớm xây dựng Cảng cá và khu tránh trú bão Lình Huỳnh.
Chuyển đổi vị trí Cụm công nghiệp cho thuận lợi về giao thông, nguồn nguyên
liệu để kêu gọi đầu tư. Tạo điều kiện và chính sách và đất đai để khuyến khích
các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất
kinh doanh.
1.3.3. Khu đô thị
Đến năm 2020 Thị trấn Hòn Đất là đô thị loại V, trung tâm hành chính
kinh tế, văn hoá xã hội của huyện Hòn Đất. Thị trấn Sóc Sơn hiện là trung tâm
kinh tế huyện, thế mạnh phát triển kinh tế thuỷ sản, nông nghiệp. Dự kiến huyện
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Hòn Đất sẽ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòn Đất hiện nay thành huyện
Sơn Thành và Hòn Đất. Trong tương lai thị trấn Sóc Sơn là trung tâm hành
chính kinh tế - văn hoá xã hội của huyện Sơn Thành.
1.3.4. Khu dân cƣ nông thôn
Định hướng phát triển các khu dân cư nông thôn trên cơ sở tận dụng các
điểm dân cư hiện hữu, các cụm tuyến dân cư đã hình thành ở các xã, khai thác
tối đa điều kiện tự nhiên, tiết kiệm và hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác, cải tạo
chỉnh trang kết hợp xây dựng mới, bảo vệ môi trường bền vững; phát triển khu
dân cư gắn với vùng sản xuất, phù hợp với điều kiện của từng khu vực, đặc điểm
tự nhiên của từng vùng của huyện.
II. PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
ĐẾN NĂM 2020
2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
2.1.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2011-2015 đạt 13,19%
và giai đoạn 2016-2020 đạt 12,5%-13%. GDP bình quân đầu người đạt 1.590
USD năm 2015 và 3.620 USD năm 2020 (Giá 94).
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực bền vững, giảm tỷ trọng
nông - lâm - thủy sản từ 67% năm 2015 (không đạt so với quy hoạch kinh tế xã
hội huyện: năm 2015 là 68%) xuống còn 53,1% năm 2020; tỷ trọng công nghiệp
- xây dựng từ năm 2015 là 17% đạt so với quy hoạch (dự kiến quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội huyện Hòn Đất đến năm 2020 là năm 2015 là 10,7% tăng
lên 15,7% năm 2020) và dịch vụ 16% không đạt so với quy hoạch kinh tế xã hội
của huyện (năm 2015 lên 21,3% lên 31,2% năm 2020 theo quy hoạch kinh tế xã
hội huyện).
2.1.2. Các chỉ tiêu kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 13% trở lên.
- Giá trị sản xuất lĩnh vực nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 3-4%,
công nghiệp-xây dựng tăng 15-16%.
- Phấn đấu giữ vững tỷ trọng thương mại-dịch vụ chiếm 70%, nông
nghiệp chiếm 20%, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên 10% trong cơ cấu
kinh tế.
- Tổng lượng sản lượng lương thực đạt: 31.205 tấn/năm.
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-Sản lượng lúa đạt 1.100.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao đạt tiêu
chuẩn xuất khẩu chiếm 80%
- Sản lượng khai thác hải sản 45.000 tấn, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản
đạt 28.894 tấn (theo nghị quyết là 27.800 tấn) trong đó sản lượng tôm nuôi
3.225 tấn (theo nghị quyết 1.000 tấn) và nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng
phòng hộ ven biển 150 ha.
- Giá trị bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt khoảng 80
triệu đồng.
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 8-10%.
- Có 98% trở lên đạt diện tích đất sản xuất lúa thực hiện cơ giới hoá trong
khâu sản xuất ( làm đất, thu hoạch,…), 30% diện tích được bơm (tưới, tiêu)
bằng điện.
- Có 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được đưa vào sản xuất tập
thể theo hình thức HTX, THT; 50% diện tích lúa được bao tiêu. Đưa các sản
phẩm nông - lâm-thuỷ sản có chất lượng cao từng bước xây dựng thương hiệu
sản phẩm có giá trị trên địa bàn huyện.
- Năm 2017, xã Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn và Thổ Sơn phát triển 03
HTX (mỗi xã 01 HTX). Đến năm 2020 mỗi xã, thị trấn có 01 HTX trở lên.
- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 132 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 phấn đấu đạt từ 80 triệu
đồng trở lên.
- Bê tông hoá các tuyến đường bờ Tây Khu phố Sư Nam từ Đầu Doi đến
kinh KH9.
(Nguồn: theo Báo cáo của Uỷ Ban nhân dân huyện Hòn Đất về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Báo cáo chính trị s 236BC/ĐH ngày 11/6/2015 tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Hòn Đất lần thứ XI nhiệm
kì 2015-2020 và Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 04/04/2017 của Uỷ ban nhân dân
huyện Hòn Đấtvề kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm
2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất)
2.1.3. Chỉ tiêu văn h a - xã hội
- Trên 90% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.
- Có 99% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.
- Có 80% nhà kiên cố và bán kiên cố.
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- 85% đường GTNT được bê tông hoá hoặc trải nhựa.
- Từ 50% xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 70%.
- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn dưới 10%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%.
- Hàng năm, huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 98% trở lên, trong
đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt trên 99%.
- Hàng năm giải quyết việc làm cho 3.000-3.500 lao động.
(Nguồn: Báo cáo của Uỷ Ban nhân dân huyện Hòn Đất về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và Báo cáo chính trị s 236-BC/ĐH
ngày 11/06/2015 tại Đại hội Đảng bộ thị trấn Hòn Đất lần thứ XI nhiệm kì
2015-2020)
2.1.4. Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế
2.1.4.1. Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
* Sản xuất nông nghiệp
Theo Báo cáo của Uỷ Ban nhân dân huyện Hòn Đất về kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng
nông thôn mới. Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch các vùng sản xuất sản xuất, thực
hiện chuyển đổi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung đầu tư chiều sâu nhằm
phát huy lợi thế từng vùng và khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai. Tập trung
đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp nông thôn theo chương trình xây dựng
nông thôn mới. Đề nghị TW, tỉnh đầu tư hệ thống thuỷ lợi cấp 1, tiếp tục đầu tư
hệ thống thuỷ lợi Vàm Răng - Ba Hòn, vốn ngân sách tỉnh, huyện kết hợp vốn
dân đầu tư kinh cấp 2 và nội đồng đảm bảo chủ động tưới tiêu cho sản xuất nông
nghiệp thuỷ sản. Đầu tư tập trung và đồng bộ các công trình thủy lợi, các cống
cấp, thoát và ngăn cách độc lập giữa hai vùng nuôi trồng thủy sản và sản xuất
nông nghiệp. Triển khai kế hoạch đầu tư trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông
nghiệp. Phấn đấu sản lượng lúa đạt 1.100.000 tấn, (trong đó lúa chất lượng cao
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu chiếm 80%). Củng cố phát triển và nâng cao hoạt động
của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Từng bước thực hiện bảo hiểm trong nông
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nghiệp, tổ chức tốt liên kết “bốn nhà”, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản
phẩm. Phấn đấu đến năm 2020 phát triển thêm 5 hợp tác xã và 50 tổ hợp tác.
Từ đó huyện đã đề ra Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 04/04/2017 của Uỷ
ban nhân dân huyện Hòn Đất về kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất để thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo từng lĩnh vực như sau:
* Trồng trọt
Cây lúa: Được xác định là cây trồng chủ lực của huyện, phấn đấu 2020
tổng diện tích lúa gieo trồng cả năm đạt 161.100 ha, sản lượng phấn đấu đạt
1.100.000 tấn (trong đó, giữ ổn định diện tích lúa vụ 3 hiện khoảng 5.000 ha ở
các xã Bình Giang, Bình Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thái, Mỹ
Thuận; vùng lúa chất lượng cao khoảng 20.000 ha ở vùng phía Bắc lộ 80);
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phù hợp điều kiện tự nhiên, đáp ứng
nhu cầu thị trường nhằm giảm diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả đối với
các xã vùng ven biển). Tuy nhiên, cần linh hoạt sử dụng diện tích đất sản xuất
lúa, tập trung phát triển diện tích sản xuất lúa Đông Xuân, chuyển đổi diện tích
đất lúa Hè Thu kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản (đối với vùng ven biển)
hoặc các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn. Hình thành cấc vùng sản xuất lúa
chất lượng cao và tập trung, có hệ thống hạ tầng đồng bộ nhằm tạo điều kiện
thuận lợi để ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống
và cơ cấu mùa vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng, từng bước luân
canh các cây trồng cạn hoặc nuôi thuỷ sản trên nền đất lúa như: bắp, rau đậu, 02
lúa - 01 màu, lúa -tôm,... theo nhu cầu thị trường.
Xây dựng và nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản
xuất, hình thành các vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao đạt tiêu chuẩn
VietGAP gắn với xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm.
- Rau, củ, quả các loại:
+ Rau màu: Quy hạch vùng sản xuất tập trung và triển khai xây dựng các
mô hình ứng dụng cơ giới trong khâu: làm đất, tưới,... đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ cao, sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP. Từng bước nâng cao
trình đọ thâm canh, luân canh rau theo hướng sản xuất rau an toàn, đa dạng hoá
các loại rau màu phù hợp với nhu cầu thị trường và đặc điểm sinh thái của từng
tiểu vùng. Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư, thực hiện liên
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau màu; xây dựng HTX, THT trồng rau màu
an toàn. Tăng diện tích rau đậu các loại cung cấp cho địa phương và vùng lân
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cận, diện tích 1.440ha năm 2016; 3.060 ha năm 2020 (các xã, thị trấn Sóc Sơn,
Mỹ Lâm và Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thuận).
+ Dưa hấu: Mở rộng diện tích trồng dưa hấu 250 ha năm 2016 lên 350
ha năm 2020 và tầm nhìn 2030 là 400 ha (các xã Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thái,
Nam Thái Sơn).
+ Bí đỏ (bí Vàm Răng): Quy hoạch diện tích trồng 20 ha năm 2020 tại xã
Sơn Bình, Sơn Kiên, tạo nhãn hiệu sản phẩm của huyện.
+ Khoai lang: Mở rộng vùng trồng khoai lang chất lượng cao ở xã Mỹ Hiệp
Sơn, Mỹ Thái, Mỹ Thuận với quy mô 400 ha năm 2016 và 600 ha năm 2020.
+ Khóm: Bố trí vùng khóm nguyên liệu tập trung, ổn định diện tích 500
ha đến năm 2020 ở xã Bình Sơn, Bình Giang. Lựa chọn và đưa các giống khóm
mới năng suất đạt trên 100 tấn/ha; bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ
thuật-công nghệ về canh tác, bảo vệ thực vật nhằm tăng năng suất, chất lượng,
giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu thị trường và nhu cầu về nguyên liệu cho các cơ
sở chế biến.
+ Cây Bắp: Phát triển diện tích chuyển đổi trồng bắp từ nay đến năm 2020
và 2030 khoảng 500 ha (ở các xã Bình Sơn, Bình Giang, Mỹ Phước,..).
+ Cây khoai mì: Phát triển năm 2020 khoảng 150 ha (ở các xã Bình Sơn
và Bình Giang).
Cây ăn trái: Xác định vùng phát triển tập trung chủ yếu ở các xã: Sơn
Bình, Thổ Sơn, Bình Giang, Bình Sơn và diện tích cây dừa trên đất thổ cư, diện
tích 1000-1.500 ha. Tổ chức sản xuất nhằm hình thành vùng chuyên canh cây ăn
trái có lợi thế, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với thương hiệu cây ăn trái địa
phương. Đẩy mạnh chuyển giao các quy trình canh tác tiến bộ, phù hợp với từng
loại cây ăn trái, nhất kỷ thuật xử lý ra hoa trái vụ; xây dựng mô hình áp dụng
tiêu chuẩn VietGAP. GlobalGAP và ứng dụng tiến bộ khoa học trong bảo quản,
chế biến trái cây.
* Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản
Xác định các vật nuôi chính là: heo, gia cầm, bò, trâu, dê. Quy hoạch phát
triển chăn nuôi theo hướng chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang qui mô gia trại,
trang trại, công nghiệp tập trung, xa khu dân cư, kiểm soát an toàn dịch bệnh,
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có
quy hoạch đất trồng cây nguyên liệu thức ăn phục vụ cho chăn nuôi. Tổ chức,
quản lý cơ sở giết mổ, từng bước di dời và xoá bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ gây ô
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nhiễm môi trường trong khu vực đông dân cư, hình thành các điểm giết mổ tập
trung đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chăn nuôi heo: Phát triển đàn heo từ 20.000 con năm 2016 lên 30.000
con năm 2020.
- Chăn nuôi gia cầm: Khuyến khích mở rộng chăn nuôi tập trung, mô hình
chăn nuôi gà thả vườn đảm bảo an toàn, sạch bệnh. Tổ chức chăn nuôi trang trại
trong môi trường khép kín đảm bảo không ô nhiễm môi trường và an toàn dịch
bệnh ở nhưng xã có điều kiện với các giống gà có giá trị kinh tế cao.
- Chăn nuôi vịt, theo hướng kết hợp vịt chạy đồng và đầu tư thức ăn công
nghiệp, thực hiện tốt các biện pháp thú y phòng chống dịch bệnh đặc biệt bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm là cúm (H5N1).
- Phát triển quy mô đàn gia cầm 250.000 con năm 2016 lên 260.000 con
năm 2020 và năm 2030 là 300.000 con (ở các xã: Sơn Bình, Nam Thái Sơn, Sơn
Kiên, Thổ Sơn,..).
- Phát triển các điểm nuôi nhím, bồ câu, chim yến chủ yếu ở tuyến dọc đê
biển hạn chế phát triển ở các khu đô thị và dân cư tập trung.
- Chăn nuôi gia súc: Ổn định đàn trâu hiện có, phát triển đàn bò, dê ở
vùng có nhiều đồng cỏ khoảng 800-1.000 con (tập trung tại các xã: Bình Sơn,
Thổ Sơn, Bình Giang,…)
(Nguồn: Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 04/04/2017 của Uỷ ban nhân dân
huyện Hòn Đất về kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm
2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất)
* Nuôi trồng thủy sản
- Theo theo Báo cáo của Uỷ Ban nhân dân huyện Hòn Đất về kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020: Phát triển thuỷ sản đồng bộ từ
khai thác đến nuôi trồng, mở rộng các loại hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất lúa,
rừng tràm, nuôi trong ao mương, nâng dần hình thức nuôi quảng canh sang nuôi
thâm canh cải tiến, nuôi công nghiệp công nghệ cao để tăng năng suất chất
lượng. Khuyến khích đầu tư đánh bắt xa bờ, tăng phương tiện có công suất >400
CV trở lên, giảm tỷ lệ phương tiện công suất nhỏ khai thác ven bờ. Tăng cường
kiểm tra ngăn chặn các hình thức khai thác bị cấm hoặc hạn chế để bảo vệ nguồn
lợi thuỷ sản. Phấn đấu đến năm 2020, sản lượng khai thác hải sản 45.000 tấn,
sản lượng nuôi trồng 27.800 tấn (trong đó sản lượng tôm nuôi 1.000 tấn).
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- Theo Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 04/04/2017 của Uỷ ban nhân dân
huyện Hòn Đất về kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm
2020 trên địa bàn huyện Hòn Đất: Tập trung phát triển các đối tượng thuỷ sản
chủ lực của các xã, thị trấn ven biển vùng Nam lộ 80, khai thác tốt diện tích nuôi
thuỷ sản nước lợ, phát triển nuôi thuỷ sản dưới tán rừng phòng hộ gắn với bảo
vệ rừng, bảo vệ tuyến đê biển chống xói mòn và xâm nhập mặn. Chuyển đổi
diện tích trồng lúa, màu ở vùng trũng kém hiệu quả sang vùng chuyên canh nuôi
thuỷ sản nước ngọt (tôm càng xanh, cá) tại các xã Bình Giang, Bình Sơn, Lình
Huỳnh, Thổ Sơn,… Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh trật tự trên
biển, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản biển.
+ Nuôi trồng: Phát triển diện tích nuôi trồng thuỷ sản dưới tán rừng phòng
hộ ven biển đến năm 2020 đạt 150 ha, sản lượng đạt 15 tấn; mở rộng diện tích
nuôi tôm ở các xã: Bình Giang, Bình Sơn, Lình Huỳnh, Thổ Sơn và một phần ở
Sơn Bình, đạt diện tích 3.950 ha, sản lượng 28.894 tấn vào năm 2020, trong đó
nuôi tôm CN - BCN là 400ha, sản lượng đạt 2.160 tấn (chủ yếu ở xã Lình
Huỳnh và Thổ Sơn). Định hướng phát triển các vùng nuôi trồng thuỷ sản trên
địa bàn theo quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản tỉnh Kiên Giang đến năm
2020 với 3 tiểu vùng như sau:
- Tiểu vùng 1: Có diện tích 1.400 ha (xã Bình Giang 1.300 ha, xã Bình
Sơn 100ha). Phấn đấu đến năm 2020 là 1.400 ha, trong đó nuôi tôm TC-BTC là
70 ha; nuôi tôm QCCT, tôm - lúa là 1.330 ha.
- Tiểu vùng 2: Có diện tích 2.000 ha (xã Bình Sơn 900 ha, Lình Huỳnh
1.100ha). Phấn đấu đến năm 2020 là 2.000 ha, trong đó nuôi tôm TC-BTC là
140 ha; nuôi tôm QCCT và tôm - lúa là 1.860 ha.
- Tiểu vùng 3: Phát triển diện tích nuôi tôm lúa và tôm QCCT 550 ha,
thuộc xã Thổ Sơn.
+ Nuôi cá nước ngọt: Khuyến khích mở rộng diện tích nuôi cá nước ngọt
kết hợp trong mương vườn, nuôi thâm canh, bán thâm canh, nuôi kết hợp lúa-cá
(tập trung tại các địa bàn xã: Mỹ Hiệp Sơn, Mỹ Thái, Mỹ Phước và Nam Thái
Sơn) với quy mô khoảng 200 ha năm 2016 lên 250 ha năm 2020.
+ Nuôi cá tự nhiên: Phát triển rộng khắp ở các xã, thị trấn có điều kiện,
ruộng lúa ở mùa lũ trong đó chú trọng phát triển nhiều mô hình tôm càng xanhlúa; tôm càng xanh-khóm,… phấn đấu diện tích đến năm 2020 là 20 ha.
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+ Nuôi cua, sò, hến, ba khía và thuỷ sản khác: Phát triển các mô hình nuôi
cua, sò, thuỷ sản đặc sản khác trong vùng nước bãi bồi ven biển với quy mô đến
năm 2020 khoảng 5.250 ha.
* Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản:
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp để tăng tỷ trọng trong cơ cấu
kinh tế. Khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư mở rộng
sản xuất kinh doanh, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: sản xuất
nước đá ở khu phố Tri Tôn, xay xát chế biến lương thực ở khu phố Sư Na, nghề
lò nồi đất nung ở khu phố Đầu Doi, sản xuất gạch không nung ở khu phố Chòm
Sao, cơ khí sửa chữa phục vụ sản xuất, đời sống ở những nơi có điều kiện.
Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và trình độ tay nghề sản xuất
nồi, lò truyền thống, đáp ứng yêu cầu sử dụng để duy trì làng nghề, tăng thu
nhập và giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước quy hoạch lại mô
hình sản xuất cho phù hợp. Vận động những hộ không có điều kiện sản xuất
hoặc tay nghề kém chuyển đổi ngành nghề. Đồng thời tích cực nghiên cứu tìm
kiếm thị trường tiêu thụ, phấn đấu xây dựng tổ hợp tác sản xuất ngành nghề
truyền thống ở khu phố Đầu Doi.
(Nguồn: theo BC s 236-BC/ĐH ngày 11/06/2015 Báo cáo chính trị tại
đại hội Đảng bộ thị trấn Hòn Đất lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020)
Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở khai thác có hiệu
quả nguồn tài nguyên, nguyên liệu và lợi thế sẵn có của huyện với các ngành
công nghiệp khai thác đá, chế biến than bùn, sản xuất vật liệu xây dựng, công
nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí đóng tàu. Nâng cao hiệu quả các
ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: Sản xuất dụng cụ sinh hoạt bằng
đất nung (nhưng phải đảm bảo môi trường), hàn tiện, sửa chữa cơ khí nhằm đẩy
nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và giải
quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động nông nghiệp. Phấn đấu giá trị sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 735 tỷ đồng (theo giá so sánh),
công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bình quân 15,7% đến năm 2020.
Phối hợp với các ngành cấp tỉnh xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển các
ngành công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đã được chấp thuận
đầu tư sớm triển khai dự án; điều chỉnh quy hoạch Cụm Công nghiệp Lình
Huỳnh hiện hữu thành quy hoạch dự án nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kính,
đồng thời định hướng đề xuất chuyển công năng và vị trí Cụm công nghiệp Lình
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Huỳnh về vị trí khác trên địa bàn huyện mà có điều kiện thuận lợi về nguồn
nguyên liệu, giao thông, tiêu thụ hàng hóa…. Xây dựng vùng nguyên liệu chất
lượng cao phục vụ cho công nghiệp chế biến như vùng lúa xuất khẩu, khóm,
nuôi tôm… gắn với chế biến tiêu thụ thông qua hợp đồng đảm bảo lợi ích hài
hòa giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến tiêu thụ. Xây dựng các
thương hiệu sản phẩm nông sản Hòn Đất có chất lượng và uy tín trên thị trường.
(Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của Uỷ Ban nhân dân
huyện Hòn Đất).
Xây dựng kết cấu hạ tầng
Tập trung huy động tốt các nguồn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng đáp
ứng yêu cầu phát triển, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn phía Bắc sông Rạch
Giá - Hà Tiên thuộc Khu phố Đầu Doi - Sư Nam và các cụm có đông dân cư
như Kinh 1 thuộc Khu phố Tri Tôn. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành
chức năng của huyện, tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch phát triển lưới
điện, hệ thống cung ứng nước sạch cho nhân dân trên khắp địa bàn, đảm bảo đạt
chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng
nhà ở và phối hợp với các ngành chức năng đặt tên đường trong khu Trung tâm
thương mại. Biện pháp chủ yếu là nhà nước và vận động các nhà đầu tư, mạnh
thường quân, các tầng lớp nhân dân cùng làm; công khai rộng rãi các khoản
đóng góp, dự toán và quyết toán các công trình xây dựng có vốn đóng góp của
nhân dân, để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát và kiểm tra chất
lượng công trình.
Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc
gia về bảo vệ môi trường, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
ở địa phương phải gắn với nội dung bảo vệ môi trường, kiên quyết chỉ đạo khắc
phục các hành vi gây ô nhiễm môi trường nhất là ở các cơ sở thu mua, sơ chế
phế liệu.
(Nguồn: theo BC s 236-BC/ĐH ngày 11/06/2015 Báo cáo chính trị tại
đại hội Đảng bộ thị trấn Hòn Đất lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020)
* Thương mại - dịch vụ
Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ đặc biệt là các ngành dịch vụ có
thế mạnh của huyện như du lịch, thương mại, vận tải…Tập trung đầu tư nâng
cấp, sửa chữa các chợ xã theo tiêu chí nông thôn mới: chợ Mỹ Lâm, chợ Lình
Huỳnh, chợ Cầu số 3, chợ Bình Sơn, chợ Mỹ Hiệp Sơn, chợ Sơn bình, chợ Mỹ
Thái, chợ Bình giang, chợ Cầu Số 5, chợ Mỹ Thuận; bố trí, sắp xếp ổn định và
nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ Trung tâm thương mại thị trấn Hòn Đất,
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Sóc Sơn; kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn thành chợ Vạn Thanh, chợ Đập Đá, chợ
285... Phát triển thương mại hàng hóa gắn kết với đầu tư, sản xuất và thương
mại dịch vụ theo lộ trình cam kết quốc tế, đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu
ngày càng đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước. Phát triển hình
thức mua bán tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. Dự kiến tổng mức bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ năm 2020 là 12.300 tỷ đồng tăng trưởng bình quân trên
18,6%/năm.
Tập trung nguồn lực đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của
huyện. Trước mắt nâng cao hiệu quả hoạt động của vùng du lịch trọng điểm với
các điểm du lịch như: Khu mộ Chị Sứ, tháp truyền hình, khu trưng bày chiến
tích chiến tranh, khu bảo tồn động vật hoang dã.... Hoàn thành quy hoạch tổng
thể du lịch của huyện tỷ lệ 1/2000; hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu điểm
du lịch, các dự án đầu tư tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
trên địa bàn huyện. Tích cực vận động xây dựng hoàn thành Đền thờ các Anh
hùng liệt sỹ trong khu di tích lịch sử - thắng cảnh Hòn Đất. Từng bước mở rộng
quy mô, đưa Lễ hội kỷ niệm ngày hy sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân
dân Phan Thị Ràng hàng năm trở thành ngày hội văn hóa - du lịch đặc trưng của
huyện...Thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện môi trường
thuận lợi cho các nhà đầu tư trong ngoài nước tham gia phát triển du lịch trên
địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch, xây dựng
lực lượng lao động du lịch đạt yêu cầu về trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu
phát triển ngày càng cao của ngành du lịch. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài
nguyên cảnh quan môi trường.
(Nguồn: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của Uỷ
Ban nhân dân huyện Hòn Đất)
2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng
2.2.1. Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất
Chỉ tiêu sử dụng đất cấp Tỉnh đến năm 2020 trên địa bàn các huyện thực
hiện theo Công văn số 1196/UBND-KTCN ngày 27 tháng 7 năm 2017của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kiên Giang theo chỉ tiêu phân bổ cấp tỉnh cho huyện diện tích tự
nhiên đến năm 2020 không thay đổi 103.957 ha. Trong đó, đất nông nghiệp có
diện tích 94.201 ha giảm 1.165 ha so với năm 2015; đất phi nông nghiệp có diện
tích 9.756 tăng 1.165 ha so với năm 2015, cụ thể như sau:
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Bảng 18: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân khai cho huyện Hòn Đất

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Hiện trạng
2015 (ha)

Tỉnh phân
bổ (ha)*

So sánh
(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

103.957

103.957

-

Tổng diện tích tự nhiên
Đất nông nghiệp

NNP

95.366

94.201

-1.165

LUA

81.198

81.018

-180

LUC

81.050

80.980

-70

1.2

Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa
nước
Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

592

583

-9

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.288

576

-2.712

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

6.218

7.092

874

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

2.165

3.309

1.144

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

1.863

1.580

-283

1.8

Đất làm muối

LMU

-

-

-

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

43

-

-43

Đất phi nông nghiệp

PNN

8.591

9.756

1.165

1
1.1

2

Trong đó:
2.1

Đất quốc phòng

CQP

135

3.272

3.137

2.2

Đất an ninh

CAN

1

11

10

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

50

50

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

10

14

4

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng
sản

SKC

57

130

73

SKS

203

599

396

DHT

3.147

3.391

244

Đất cơ sở văn hóa

DVH

4

8

4

Đất cơ sở y tế

DYT

5

10

5

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

58

66

9

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

6

22

16

2.8
2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Trong đó:
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STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Hiện trạng
2015 (ha)

Tỉnh phân
bổ (ha)*

So sánh
(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)-(5)

2.10

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

8

46

38

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

46

54

8

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.466

1.580

114

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

252

310

58

2.15

TSC

13

23

10

DTS

6

6

-

2.17

Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

24

30

6

2.19

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

NTD

65

88

23

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

-

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

-

-

-

5

Đất khu kinh tế*

KKT

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

5.841

5.841

-

2.16

Ghi chú: * Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 theo Công văn s
1196/UBND-KTCN ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang.
2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực đến năm 2020 trên
địa bàn huyện được thể hiện ở bảng sau:
Bảng 19: Nhu cầu sử dụng đất các ngành lĩnh vực đến năm 2020
STT

Chỉ tiêu

Mã

Tổng cộng
1
2
3
4
5
6
7
8

Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
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LUA
LUC
RPH
RSX
NTS
CQP
CAN
SKN
TMD

Số lƣợng
công trình
483
4
4
8
3
7
51
19
1
28

Nhu cầu sử
dụng đất đến
2020 (ha)
6.502,21
80,00
80,00
916,71
1.210,98
51,72
3.138,33
9,96
50,00
3,70
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STT
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SKC

29

Nhu cầu sử
dụng đất đến
2020 (ha)
73,01

SKS

8

396,26

DHT
DGT
DTL
DBV
DVH
DYT
DGD
DTT
DCH
DDT
DRA
ONT
ODT
TSC

139
56
9
16
13
2
28
9
5
4
14
55
9
21

258,99
199,83
19,50
0,43
2,88
3,50
10,87
10,03
1,45
38,30
7,70
119,99
60,42
13,37

DTS
TON
NTD

2
7
14

0,49
5,86
23,00

SKX
DSH
DKV
SON
PNK

1
55
2
2

10,63
3,24
0,65
28,90

Chỉ tiêu

Mã

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng
sản
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Trong đó:
Đất giao thông
Đất thủy lợi
Đất công trình bưu chính viễn thông
Đất cơ sở văn hóa
Đất cơ sở y tế
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
Đất cơ sở thể dục - thể thao
Đất chợ
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
nghiệp
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm
đồ gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất phi nông nghiệp khác

Số lƣợng
công trình

Trong đó, nhu cầu sử dạng đất đến năm 2020 của huyện Hòn Đất là 483
công trình, dự án với tổng diện tích 6.502,21 ha, cụ thể như sau:
(1). Nhu cầu sử dụng đất trồng lúa
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất chuyên trồng lúa nước có
04 công trinhg, dự án với tổng diện tích là 80,00 ha. Công trình, dự án do huyện
xác dịnh bổ sung.
(2). Nhu cầu sử dụng đất rừng phòng hộ
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất rừng phòng hộ có 08 công
trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 916,71 ha. Công trình, dự án do
huyện xác định bổ sung.
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(3). Nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất rừng sản xuất có 03 công
trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 1.210,98 ha. Công trình, dự án do
huyện xác định bổ sung.
(4). Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất nuôi trồng thủy sản có 07
công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 51,72 ha. Công trình, dự án do
huyện xác định bổ sung.
(5). Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất quốc phòng có 51 công trình,
dự án với tổng diện tích tăng thêm là 3.138,33 ha. Trong đó, diện tích không gian
quy hoạch đất quốc phòng là 3.035,59 ha và diện tích xây dựng công trình quốc
phòng là 101,28 ha. Công trình, dự án thuộc danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác
định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(6). Nhu cầu sử dụng đất an ninh
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất an ninh có 19 công trình,
dự án với tổng diện tích tăng thêm là 9,96 ha.Công trình, dự án thuộc danh mục
tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(7). Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất cụm công nghiệp là công
trình, dự án Cụm công nghiệp Bình Sơn với tổng diện tích 50,00 ha. Công trình,
dự án thuộc danh mục tỉnh phân bổ.
(8). Nhu cầu sử dụng đất thƣơng mại, dịch vụ
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất thương mại, dịch vụ có 28
công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 3,70 ha. Trong đó, 14 công
trình, dự án huyện xác định bổ sung và 14 công trình, dự án thuộc danh mục tỉnh
phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(9). Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất cở sở sản xuất phi nông
nghiệp có 29 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 73,01 ha. Trong
đó, 06 công trình, dự án huyện xác định bổ sung và 23 công trình, dự án thuộc
danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
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(10). Nhu cầu sử dụng đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản có 08 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 396,26 ha.
Công trình, dự án thuộc danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị
trấn trên địa bàn huyện.
(11). Nhu cầu sử dụng đất phát triển hạ tầng
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất phát triển hạ tầng có 139
công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 258,99 ha. Trong đó:
+ Nhu cầu sử dụng đất giao thông có 56 công trình, dự án với tổng diện
tích là 199,83 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi có 09 công trình, dự án với tổng diện tích
là 19,50 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất công trình bưu chính viễn thông có 16 công trình,
dự án với tổng diện tích là 0,43 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất cơ sở văn hóa có 13 công trình, dự án với tổng
diện tích là 2,88 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất cơ sở y tế có 02 công trình, dự án với tổng diện
tích là 3,50 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất cơ sở giáo dục - đào tạo có 28 công trình, dự án
với tổng diện tích là 10,87 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất cơ sở thể dục - thể thao có 09 công trình, dự án với
tổng diện tích là 10,03 ha.
+ Nhu cầu sử dụng đất chợ có 05 công trình, dự án với tổng diện tích là
1,45 ha.
(12). Nhu cầu sử dụng đất có di tích lịch sử - văn h a
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất có di tích lịch sử - văn
hóa có 04 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 38,30 ha. Công
trình, dự án thuộc danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị
trấn trên địa bàn huyện.
(13). Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất bãi thải, xử lý chất thải có 14
công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 7,70 ha. Công trình, dự án thuộc
danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
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(14). Nhu cầu sử dụng đất ở nông thôn
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất ở nông thôn có 55 công
trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 119,99 ha. Công trình, dự án do
huyện xác dịnh bổ sung.
(15). Nhu cầu sử dụng đất ở đô thị
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất ở đô thị có 09 công trình,
dự án với tổng diện tích tăng thêm là 60,42 ha. Công trình, dự án do huyện xác
dịnh bổ sung.
(16). Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất trụ sở cơ quan có 21 công
trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 13,37 ha.Trong đó, 05 công trình, dự
án huyện xác định bổ sung và 14 công trình, dự án thuộc danh mục tỉnh phân bổ
và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(17). Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất xây dựng trụ sở sự nghiệp
có 02 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 0,49 ha. Công trình, dự
án do huyện xác dịnh bổ sung.
(18). Nhu cầu sử dụng đất cơ sớ tôn giáo
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất cơ sớ tôn giáo có 07 công
trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 5,86 ha. Công trình, dự án thuộc danh
mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
(19). Nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
có 14 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 23,00 ha.Công trình, dự
án thuộc danh mục tỉnh phân bổ và huyện xác định đến từng xã, thị trấn trên địa
bàn huyện.
(20). Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất sản xuất vật liệu xây dựng,
làm đồ gốm là công trình, dự án Đất làm VLXD - Gốm sứ (Công ty CP VLXD
Kiên Giang) với tổng diện tích 10.63 ha.
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(21). Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất sinh hoạt cộng đồng có 55
công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 3,24 ha. Công trình, dự án do
huyện xác dịnh bổ sung.
(22). Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất khu vui chơi, giải trí công
cộng có 02 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 0,65 ha. Công trình,
dự án do huyện xác dịnh bổ sung.
(23). Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp khác
Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với đất phi nông nghiệp khác có
02 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 28,90 ha. Công trình, dự án
do huyện xác dịnh bổ sung.
2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 phân bổ cho huyện
huyện xác định các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch dựa trên nhu cầu sử dụng đất của
các ngành, danh mục KHSDĐ các năm 2016, 2017, 2018, 2019 tính khả thi và mục
tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 và cân đối các chỉ tiêu phù hợp với yêu
cầu thực tiễn, chu chuyển theo từng hạng mục công trình nhu cầu sử dụng đất các
ngành, lĩnh vực, nhu cầu sử dụng đất các xã, thị trấn. Tổng hợp chỉ tiêu sử dụng
đất điều chỉnh đến năm 2020 của huyện như sau:
Bảng 20: Tổng hợp chỉ tiêu điều chỉnh sử dụng đất nông nghiệp đến năm
2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng
đất

(1)

(2)

Mã

Diện tích
hiện
trạng
2015 (ha)

Diện tích
QHSDĐ
đến 2020
(ha)*

Diện tích
tỉnh
phân bổ
đến 2020
(ha)**

(3)

(4)

(5)

(6)

So sánh tăng/ giảm (ha)
Diện tích
điều
chỉnh
QHSDĐ
đến 2020

So với
hiện
trạng
2015

So với
QHSDĐ
đến 2020

So với
tỉnh
phân
bổ đến
2020

(7)

(8)=(7)-(4)

(9)=(7)-(5)

(10)=(7)-(6)

-1.439,86
418,92

-566

1

Đất nông nghiệp

NNP

1.1

Đất trồng lúa
Tr. đó: Đất chuyên
trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng
năm khác
Đất trồng cây lâu
năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất rừng sản xuất

LUA

95.366,14 95.640,83
81.197,76 80.033,44

94.201,00
81.018,00

94.200,97
80.452,36

1.165,17
-745,39

LUC

81.049,61 80.033,44

80.980,00

80.304,22

-745,39

270,78

-676

-8,78
1.863,83
874,16
1.144,09

17,18

-

-566,55
-0,01
-1.069,11

849
-

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

HNK
CLN
RPH
RDD
RSX

591,63

565,67

583,00

582,85

3.288,47
6.217,83
2.164,99

1.991,20
7.092,00
4.378,19

576,00
7.092,00
3.309,00

1.424,64
7.091,99
3.309,08
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STT

(1)

1.7
1.8
1.9

Chỉ tiêu sử dụng
đất

Mã

Diện tích
hiện
trạng
2015 (ha)

(2)

(3)

(4)

Đất nuôi trồng thuỷ
NTS
sản
Đất làm muối
LMU
Đất nông nghiệp
NKH
khác

Diện tích
QHSDĐ
đến 2020
(ha)*

Diện tích
tỉnh
phân bổ
đến 2020
(ha)**

(5)

(6)

So sánh tăng/ giảm (ha)
Diện tích
điều
chỉnh
QHSDĐ
đến 2020

So với
hiện
trạng
2015

So với
QHSDĐ
đến 2020

So với
tỉnh
phân
bổ đến
2020

(7)

(8)=(7)-(4)

(9)=(7)-(5)

(10)=(7)-(6)

1.862,63
-

1.580,33
-

1.580,00
-

1.297,21
-

-565,42
-

-283,12
-

-283
-

42,83

-

-

42,83

-

-

-

2.3.1. Đất nông nghiệp
Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển
sản xuất nông nghiệp, kết quả rà soát quy hoạch 03 loại rừng,… và nhu cầu của
các ngành, địa phương, dự kiến đến năm 2020 là 94.200,97 ha, chiếm 90,62%
diện tích tự nhiên toàn huyện, giảm 1.165,17 ha so với hiện trạng năm 2015 để
thực hiện các dự án, công trình quốc phòng, an ninh và các công trình phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương như: cụm công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi,
thương mại - dịch vụ - du lịch.
So với quy hoạch sử dụng đất đ được duyệt kỳ đầu đất nông nghiệp thấp
hơn 1.439,86 ha, do trên cơ sở kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của giai
đoạn 2011-2015 và nhu cầu thực tế của địa phương, đ rà soát lại tiến độ thực
hiện trong giai đoạn 2016-2020 thì một s dự án đ thực hiện được một phần
(tính đến thời điểm hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất) phần cong lại sẽ
tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo,cụ thể như sau:
(1) Đất trồng lúa
Đẩy mạnh đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, tăng năng suất đối với các khu
vực trồng lúa thuận lợi, ổn định, có hệ thống tưới tiêu chủ động; hạn chế tối đa
việc chuyển diện tích đất trồng lúa hiệu quả sang các loại đất khác, chỉ chuyển
đổi cơ cấu cây trồng đối với các khu vực đất lúa có địa hình không thuận lợi,
khu vực trồng lúa nhỏ lẻ để hình thành các vùng chuyên canh tập trung; tiếp tục
việc chuyển mục đích đất trồng lúa nằm trong các dự án phi nông nghiệp theo
phương án quy hoạch được duyệt. Dự kiến đến năm 2020 đất trồng lúa là
80.452.36 ha, giảm 745,39 ha so với năm 2015, cao hơn 418,92 ha so với quy
hoạch được duyệt và thấp hơn 566,00 ha so với diện tích cấp tỉnh phân bổ.
* Nguyên nhân đất trồng lúa giảm 825,39 ha so với hiện trạng sử dụng
đất năm 2015. Được xác định do thu hồi phục vụ chuyển mục đích sử dụng cho
các công trình, dự án cụ thể sau:
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- Chuyển sang nhóm đất rừng phòng hộ là 40,81 ha, được xác định bằng
công trình, dự án Rừng phòng hộ x Bình Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất nuôi trồng thủy sản là 51,68 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất Kênh
thủy lợi đoạn từ Kênh Hòn Sóc đến Kênh
9 phía Tây Nam chuyển 14ha quy hoạch
LUC sang NTS
Chuyển đổi mục đích đất nuôi trồng thủy
sản tuyến đê Quốc Phòng (từ kênh 281
đến kênh 282)
Chuyển đổi mục đích đất nuôi trồng thủy
sản tuyến đê Quốc Phòng (từ kênh 282
đến kênh 285)
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản
(đoạn từ ngã 3 kênh Vàm Răng đến ngã 3
kênh Rạch Phóoc)
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản
dọc đường tuyến kênh bờ Tây Lình
Huỳnh thuộc ấp Vàm biển
Dự án nuôi tôm thâm canh bán nhà kính
(giai đoạn 1)
Dự án nuôi tôm thâm canh bán nhà kính
(giai đoạn 2)

1

2

3

4

5
6
7

Địa điểm

Diện tích thu hồi
(ha)

Thổ Sơn

14,00

Lình Huỳnh

1,00

Lình Huỳnh

4,00

Sơn Bình

0,10

Lình Huỳnh

0,08

Lình Huỳnh

11,93

Lình Huỳnh

20,57

- Chuyển sang nhóm đất qu c phòng là 51,46 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Ban chỉ huy quân sự TT. Sóc Sơn
Căn cứ hậu phương
Đồn Biên phòng Rạch Giá
Sở chỉ huy khu sơ tán
Sở chỉ huy khu tập trung bí mật
Trận địa pháo binh 1
Trận địa pháo binh 7

TT. Sóc Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Bình Giang
Mỹ Lâm

Diện tích thu hồi
(ha)
0,16
30,00
1,77
5,20
13,60
0,23
0,50

- Chuyển sang nhóm đất cụm công nghiệp là 50,00 ha, được xác định
bằng công trình, dự án Cụm công nghiệp Bình Sơn tại x Bình Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất thương mại dịch vụ là 0,23 ha, được xác định
bằng 02 công trình, dự án là Cửa hàng xăng dầu xã Mỹ Hiệp Sơn và Dự án đầu
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tư xây dựng mở rộng cửa hàng xăng dầu chi nhánh Công ty TNHH Thương Mại
- Dịch vụ Mỹ Hòa 15 tại xã Mỹ Hiệp Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 61,90 ha, được
xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3
4
5
6
7
8

Công ty bảo vệ thực vật An Giang
Công ty Sơn Thuận
Công ty TNHH XNK Kiên Giang
Cụm chế biến TTCN - SXKD ấp Phước Tân
Đất sản xuất kinh doanh Công ty Phan Minh
Khu TTCN - SXKD ấp Tân Điền
Lò giết mổ tập trung
Nhà máy xay xát gạo

Bình Giang
Sơn Kiên
Sơn Kiên
Mỹ Phước
Nam Thái Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Hiệp Sơn

Diện tích thu hồi
(ha)
16,50
10,00
11,40
5,00
9,80
8,00
0,20
1,00

- Chuyển sang nhóm đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 366,26 ha,
được xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Than bùn kênh T5
Than bùn tại Bình Giang
Than bùn tại kênh Bao
Than bùn tại kênh Ninh Phước 2
Than bùn tại lâm trường Hòn Đất

Diện tích thu hồi
(ha)

Bình Giang
Bình Giang
Nam Thái Sơn
Bình Sơn
Nam Thái Sơn

100,00
96,00
22,90
27,36
120,00

- Chuyển sang nhóm đất phát triển hạ tầng là 143,49 ha. Trong đó:
+ Chuyển sang nhóm đất giao thông là 104,73 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1

Cầu Kiên Hảo vượt sông Rạch Giá - Hà Tiên
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Bình Giang
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Bình Sơn
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Mỹ Lâm
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Mỹ Thái
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Mỹ Thuận
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Nam Thái Sơn

Mỹ Lâm

2
3
4
5
6
7
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Diện tích thu
hồi (ha)
0,49

Bình Giang

20,40

Bình Sơn

14,00

Mỹ Lâm

13,40

Mỹ Thái

8,00

Mỹ Thuận

16,30

Nam Thái Sơn

16,00
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STT
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - Sơn Kiên
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - TT. Hòn Đất
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2 (núi
Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - TT. Sóc Sơn
Đường tỉnh 969 (Tri Tôn - Hòn Me) Thổ Sơn
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh) Lình Huỳnh
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh) Sơn Bình
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh) Sơn Kiên
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh) TT. Hòn Đất
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh) Thổ Sơn
Đường tỉnh 970 (Kênh Tám Ngàn)

Diện tích thu
hồi (ha)

Sơn Kiên

9,80

TT. Hòn Đất

1,80

TT. Sóc Sơn
Thổ Sơn

0,80
0,14

Lình Huỳnh

0,72

Sơn Bình

0,65

Sơn Kiên

0,20

TT. Hòn Đất

0,31

Thổ Sơn
Bình Sơn

1,54
0,18

+ Chuyển sang nhóm đất thủy lợi là 25,30 ha, được xác định bằng các công
trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2

Nạo vét mở rộng kênh KH6
Trạm cấp nước sạch xã Thổ Sơn
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ nuôi tôm
vùng TGLX - Nam Thái Sơn
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ nuôi tôm
vùng TGLX - Mỹ Thái
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ nuôi tôm
vùng TGLX - Mỹ Hiệp Sơn
Nhà máy nước Bắc Rạch Giá

Bình Sơn
Thổ Sơn

3
4
5
6

Diện tích thu hồi
(ha)
1,30
2,00

Nam Thái Sơn

4,00

Mỹ Thái

4,00

Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Lâm

4,00
10,00

+ Chuyển sang nhóm đất công trình bưu chính viễn thông là 0,04 ha,
được xác định bằng 02 công trình, dự án là Đất b trí xây dựng các trạm BTS
xã Mỹ Thuận và x Sơn Bình.
+ Chuyển sang nhóm đất văn hóa là 0,30 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Quy hoạch trung tâm văn hóa x Mỹ Hiệp Sơn.
+ Chuyển sang nhóm đất giáo dục là 7,82 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Trường mầm non Mỹ Thuận

Mỹ Thuận
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Diện tích thu hồi
(ha)
0,38
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STT
2
3
4
5
6
7
8

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Trường mầm non Sơn Bình
Trường mầm non Thổ Sơn (điểm Bến Đá)
Trường tiểu học Hòn Sóc
Trường tiểu học Mương Kinh
Trường tiểu học Mỹ Thuận
Trường THCS Vàm Rầy
Trường THPT Nguyễn Hùng Hiệp

Sơn Bình
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Bình Sơn
Mỹ Hiệp Sơn

Diện tích thu hồi
(ha)
0,40
0,20
0,25
0,40
0,71
1,51
3,97

- Chuyển sang nhóm đất thể dục thể thao là 4,46 ha, được xác định bằng
các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Quy hoạch sân bóng đá xã Bình Giang
Quy hoạch sân bóng đá xã Mỹ Hiệp Sơn
Quy hoạch sân bóng đá xã Mỹ Thái
Quy hoạch sân bóng đá xã Mỹ Thuận

Bình Giang
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Thái
Mỹ Thuận

Diện tích thu hồi
(ha)
1,10
1,20
1,08
1,08

+ Chuyển sang nhóm đất chợ là 0,84 ha, được xác định bằng 02 công
trình, dự án là Chợ 285 Bình Sơn và Chợ Vạn Thanh.
- Chuyển sang nhóm đất có di tích, thắng cảnh là 1,45 ha, được xác định
bằng 02 công trình, dự án là Di tích khảo cổ nền chùa Mỹ Phước và Khu di chỉ
Óc Eo Giồng Xoài tại xã Mỹ Hiệp Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất bãi thải và xử lý chất thải là 2,50 ha, được xác
định bằng 02 công trình, dự án là Bãi rác xã Mỹ Phước và Bãi rác xã Thổ Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất ở nông thôn là 9,23 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3

4

5

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở nông thôn cặp kênh Mỹ
Thái (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc Quốc lộ 80
ngoài kênh cũ 100m (từ QL 80 qua kênh cũ 100m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường Gàn Giừa
- Thổ Sơn - Lình Huỳnh (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường kênh Hòn
Me (từ cầu kênh K11 đến cống Hòn Sóc) trừ
HLATGT vào 30m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường liên xã
phía tây bắc kênh Hòn Sóc, đoạn đấu nối đường
Bờ Tây Kênh Hòn Sóc và đường quanh núi Hòn
Sóc từ tim đường vào 45m
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Địa điểm

Diện tích thu
hồi (ha)

Sơn Kiên

0,35

Mỹ Lâm

0,40

Sơn Kiên

0,15

Thổ Sơn

0,10

Thổ Sơn

0,08
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STT

6

7

8
9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở nông thôn phía Đông kênh
Thần Nông đoạn từ ngã tư kênh cũ đến đê Quốc
phòng (từ mép đường vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến bờ Đông
Gàn Giừa đoạn từ ngã tư kênh Mới đến ngã ba
kênh Tà Keo (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến bờ Đông
Gàn Giừa đoạn từ ngã tư kênh Mới đến ngã ba
kênh Vàm Răng (từ mép đường vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến đê Quốc
phòng phía Đông Bắc (từ đê Quốc phòng vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến đê Quốc
phòng phía Tây Nam (từ đê Quốc phòng vào đến
ranh rừng Phòng hộ)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến Gàn Giừa
- Thổ Sơn - Lình Huỳnh (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến hai bên
kênh Vàm Răng (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Bình Giang
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Bình Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Lình Huỳnh
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Hiệp Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Lâm
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Phước
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Thái
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Thuận
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Nam Thái Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Sơn Bình
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Địa điểm

Diện tích thu
hồi (ha)

Mỹ Lâm

0,10

Sơn Bình

0,02

Sơn Bình

0,12

Mỹ Lâm

0,10

Mỹ Lâm

0,20

Sơn Bình

0,10

Sơn Bình

0,11

Bình Giang

0,10

Bình Sơn

0,10

Lình Huỳnh

0,20

Mỹ Hiệp Sơn

0,20

Mỹ Lâm

0,30

Mỹ Phước

0,10

Mỹ Thái

0,10

Mỹ Thuận

0,20

Nam Thái Sơn

0,20

Sơn Bình

0,30
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STT

23

24
25

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Sơn Kiên
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên huyện,
liên xã có quy hoạch đất ở - Thổ Sơn
Mở rộng cụm dân cư xã Mỹ Hiệp Sơn

Địa điểm

Diện tích thu
hồi (ha)

Sơn Kiên

0,30

Thổ Sơn
Mỹ Hiệp Sơn

0,30
5,00

- Chuyển sang nhóm đất ở đô thị là 2,90 ha, được xác định bằng các công
trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2

3

4

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ODT dọc kênh Tà Hem
(phía bên Bờ Tây) khoảng 40m
Chuyển mục đích đất ODT phía sau trung tâm
thương mại nối liền với kênh cũ
Chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã quy hoạch đất ở - TT. Hòn Đất
Chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã quy hoạch đất ở - TT. Sóc Sơn

Diện tích thu hồi
(ha)

TT. Sóc Sơn

0,50

TT. Sóc Sơn

1,80

TT. Hòn Đất

0,30

TT. Sóc Sơn

0,30

- Chuyển sang nhóm đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa
táng là 14,00 ha, được xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3
4
5
6

Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Bình Giang
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Bình Sơn
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Hiệp Sơn
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Phước
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Mỹ Thuận
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân xã Thổ Sơn

Bình Giang
Bình Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Phước
Mỹ Thuận
Thổ Sơn

Diện tích thu
hồi (ha)
2,00
2,50
2,50
2,00
2,00
3,00

- Chuyển sang nhóm đất sinh hoạt cộng đồng là 0,63 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Cây
Chôm
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Đường
Thét (mở rộng)
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Kiên Hảo
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Mỹ Thái
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tân
Hưng
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Diện tích thu hồi
(ha)

Lình Huỳnh

0,10

Bình Giang
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Thái

0,03
0,04
0,07

Mỹ Lâm

0,06
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STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

6
7
8
9
10
11

Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Thái
Hưng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Thái Tân
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Thái Tiến
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Kiên Bình
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Hợp Thành
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Mũi Tàu

Mỹ Thái
Mỹ Thái
Mỹ Thái
Sơn Kiên
Bình Giang
Bình Giang

Diện tích thu hồi
(ha)
0,02
0,02
0,02
0,20
0,05
0,02

- Chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp khác là 28,85 ha, được xác định
bằng công trình, dự án Vùng sản xuất lúa sạch và lúa hữu cơ ứng dụng công
nghệ cao Kiên Giang tại xã Bình Giang.
* Nguyên nhân đất trồng lúa tăng 80,00 ha do chuyển từ đất nuôi trồng
thủy sản sang tại xã Thổ Sơn.
* Điều chỉnh thấp hơn 563,00 ha so với chỉ tiêu phân bổ tại Công văn s
1196/UBND-KTCN của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất. Nguyên nhân, căn cứ theo tình hình
thực tế của địa phương, căn cứ theo các công trình có thu hồi đất trồng lúa (bao
gồm các dự án Quốc gia, cấp tỉnh và các dự án huyện trên địa bàn) tổng diện
tích đất lúa chỉ thực hiện chuyển mục đích trong kỳ điều chỉnh 2016-2020 là
742,39 ha.
Mặt khác, do thời kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chỉ còn 2 năm,
việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp nói chung và
nhóm đất lúa nói riêng sẽ gây ra xáo trộn nhất định đến tình hình kinh tế xã hội
của địa phương, ảnh hưởng đến chính sách an ninh lương thực của tỉnh cũng
như của cả nước.
(2) Đất trồng cây hàng năm khác
Dự kiến đến năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác là 582,85 ha, giảm
8,78 ha so với năm 2015, cao hơn 17,18 ha so với quy hoạch được duyệt và
bằng với diện tích cấp tỉnh phân bổ là 583,00 ha (do làm tròn số lẻ).
* Nguyên nhân đất trồng cây hàng năm khác giảm 8,78 ha so với hiện
trạng sử dụng đất năm 2015. Được xác định do thu hồi phục vụ chuyển mục
đích sử dụng sang đất giao thông để b trí quỹ đất thực hiện 03 công trình, dự
án là Đường tỉnh 970 (kênh Tám Ngàn) tại xã Bình Sơn, Đường bộ ven biển tại
xã Mỹ Lâm và Đất rừng sản xuất tại x Nam Thái Sơn.
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(3) Đất trồng cây lâu năm
Dự kiến đến năm 2020 đất trồng cây lâu năm là 1.423,84 ha, giảm
1.864,63 ha so với năm 2015, thấp hơn 567,35 ha so với quy hoạch được duyệt
và cao hơn 848,00 ha so với diện tích cấp tỉnh phân bổ.
* Nguyên nhân đất trồng cây lâu năm giảm 1.423,84 ha so với hiện trạng
sử dụng đất năm 2015. Được xác định do thu hồi phục vụ chuyển mục đích sử
dụng cho các công trình, dự án cụ thể sau:
- Chuyển sang nhóm đất rừng phòng hộ là 526,08 ha, được xác định bằng
các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất rừng phòng hộ xã Bình Giang
Đất rừng phòng hộ xã Lình Huỳnh
Đất rừng phòng hộ xã Thổ Sơn
Đất rừng phòng hộ xã Sơn Bình
Đất rừng phòng hộ TT. Sóc Sơn
Đất rừng phòng hộ TT. Hòn Đất

Bình Giang
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Sơn Bình
TT. Sóc Sơn
TT. Hòn Đất

Diện tích thu hồi
(ha)
22,55
140,82
74,00
269,06
9,05
10,60

- Chuyển sang nhóm đất rừng sản xuất là 983,55 ha, được xác định bằng
03 công trình, dự án Đất rừng sản xuất tại x Bình Giang, Bình Sơn và Nam
Thái Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất nuôi trồng thủy sản là 0,04 ha, được xác định
bằng 02 công trình, dự án là Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy sản (đoạn từ
ng 3 kênh Vàm Răng đến ngã 3 kênh Rạch Phóoc) tại x Sơn Bình và Chuyển
mục đích đất nuôi trồng thủy sản dọc đường tuyến kênh bờ Tây Lình Huỳnh
thuộc ấp Vàm biển tại xã Lình Huỳnh.
- Chuyển sang nhóm đất qu c phòng là 27,30 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Thành
Đất quốc phòng TT, Sóc Sơn
Đất quốc phòng Bình Giang
Đồn Biên phòng Rạch Giá
Khu sơ tán 1
Khu sơ tán 2
Mở rộng trung đoàn 893
Sở chỉ huy khu sơ tán
Sở chỉ huy khu tập trung bí mật
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TT, Sóc Sơn
TT, Sóc Sơn
Bình Giang
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
TT, Hòn Đất
Mỹ Lâm
Thổ Sơn
Thổ Sơn

Diện tích thu hồi
(ha)
5,00
0,07
0,04
1,00
1,00
1,00
0,12
1,90
5,70
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STT
10
11
12
13
14

Địa điểm

Tên công trình, dự án

Thổ Sơn
Bình Giang
Bình Sơn
Thổ Sơn
Sơn Bình

Trạm trung chuyển bến cập tàu
Trận địa pháo binh 1
Trận địa pháo binh 2
Trận địa pháo binh 4
Trận địa pháo binh 6

Diện tích thu hồi
(ha)
10,00
0,27
0,50
0,50
0,20

- Chuyển sang nhóm đất an ninh là 9,66 ha, được xác định bằng các công
trình, dự án cụ thể như sau:
STT

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Kiên Hảo
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Mỹ Lâm II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Nam Thái Sơn II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Bình Minh
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Bình Sơn II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT, Hòn Đất + TT, Sóc
Xoài) Thổ Sơn
Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn
Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn (huyện
Sơn Thành tách mới)
Nhà tạm giữ của Công an huyện Hòn
Đất
Nhà tạm giữ của Công an huyện Sơn
Thành
Quy hoạch trụ sở Công an huyện Sơn
Thành

Diện tích thu hồi
(ha)

Mỹ Hiệp Sơn

0,33

Mỹ Lâm

0,30

Nam Thái Sơn

0,30

Bình Giang

0,40

Bình Sơn

0,30

Thổ Sơn
TT, Sóc Sơn

0,03
0,50

TT, Sóc Sơn

0,50

TT, Hòn Đất

1,00

TT, Sóc Sơn

3,00

TT, Sóc Sơn

3,00

- Chuyển sang nhóm đất thương mại, dịch vụ là 2,37 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 1
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 2
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 3
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 4
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TT, Hòn Đất
TT, Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang

Diện tích thu hồi
(ha)
0,14
0,14
0,14
0,14

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 5
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 6
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 7
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 8
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 9
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 10
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 11
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 12
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 13
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 14
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Mỹ Thái 1
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Mỹ Thái 2
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Sơn Bình

Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Mỹ Thái
Mỹ Thái
Sơn Bình

Diện tích thu hồi
(ha)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13
0,15
0,15
0,15

- Chuyển sang nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 8,83 ha, được
xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Bến cá cống số 7
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 1
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 2
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 3
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 4
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 5
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 6
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 7
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 8
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 9
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 10
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 11
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 12
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 13
Đất sản xuất kinh doanh huyện Hòn Đất 14
Cảng cá Lình Huỳnh (SKC)
Công ty bảo vệ thực vật An Giang
Đất sản xuất kinh doanh thị trấn Hòn Đất
Hợp tác xã Cây Chôm
Hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Lợi
Hợp tác xã Vinacam

Lình Huỳnh
TT, Hòn Đất
TT, Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Lình Huỳnh
Bình Giang
TT, Hòn Đất
Lình Huỳnh
Mỹ Hiệp Sơn
Nam Thái Sơn

Diện tích thu hồi
(ha)
1,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
1,00
3,50
0,64
0,05
0,20
0,08

- Chuyển sang nhóm đất phát triển hạ tầng là 67,18 ha. Trong đó:
+ Chuyển sang nhóm đất giao thông là 46,83 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
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STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3

Cảng cá Lình Huỳnh (DGT)
Cầu bến đò Mỹ Thái
Cầu Vàm Rầy, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên Giang
Dự án ĐTXD đường Mỹ Thái; hạng mục:
Xây dựng 06 cầu (Cầu Kênh 16, Cầu Kênh
15,5, Cầu Kênh 15, Cầu Kênh 14, Cầu Kênh
12, Cầu Kênh 11)
Đường hành lang ven biển phía Nam GĐ 2
(núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) - TT,
Sóc Sơn
Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ Quốc lộ 80
đến giáp ranh tỉnh An Giang)
Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ Quốc lộ 80
đến giáp ranh tỉnh An Giang)
Đường tỉnh 969 (Tri Tôn - Hòn Me) thị trấn
Hòn Đất
Đường tỉnh 969 (Tri Tôn - Hòn Me) Thổ
Sơn
Đường tỉnh 970 (Kênh Tám Ngàn)
Mở rộng đường huyện Mỹ Hiệp Sơn (Phía
bờ đông)
Đường bộ ven biển (Bình Giang)
Đường bộ ven biển (Bình Sơn)
Đường bộ ven biển (Lình Huỳnh)
Đường bộ ven biển (Mỹ Lâm)
Đường bộ ven biển (TT, Sóc Sơn)
Đường bộ ven biển (Thổ Sơn)

Lình Huỳnh
Sơn Kiên
Bình Sơn

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Diện tích thu hồi
(ha)
9,00
0,50
0,09

Mỹ Thái

0,05

TT, Sóc Sơn

0,42

Nam Thái Sơn

0,03

TT, Hòn Đất

0,08

TT, Hòn Đất

0,25

Thổ Sơn
Bình Sơn

0,46
0,57

Mỹ Hiệp Sơn
Bình Giang
Bình Sơn
Lình Huỳnh
Mỹ Lâm
TT, Hòn Đất
Thổ Sơn

0,20
6,98
12,20
5,00
4,00
2,00
5,00

+ Chuyển sang nhóm đất thủy lợi là 0,10 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Trạm xử lý nước thải TTTM thị trấn Hòn Đất.
+ Chuyển sang nhóm đất công trình bưu chính viễn thông là 0,18 ha, được
xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS thị trấn Sóc
Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Bình Giang
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Bình Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Lình
Huỳnh
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Mỹ Hiệp
Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Mỹ Lâm
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Nam Thái
Sơn
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Diện tích thu
hồi (ha)

TT, Sóc Sơn
Bình Giang
Bình Sơn

0,02
0,02
0,02

Lình Huỳnh

0,02

Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Lâm

0,02
0,02

Nam Thái Sơn

0,02
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STT
8
9

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Sơn Kiên
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã Thổ Sơn

Sơn Kiên
Thổ Sơn

Diện tích thu
hồi (ha)
0,02
0,02

+ Chuyển sang nhóm đất cơ sở văn hóa là 0,52 ha, được xác định bằng 02
công trình, dự án là Quy hoạch Trung tâm văn hóa x Bình Sơn và Trung tâm
văn hóa x Thổ Sơn.
+ Chuyển sang nhóm đất cơ sở y tế là 1,50 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Trung tâm y tế huyện Hòn Đất.
+ Chuyển sang nhóm đất cơ sở giáo dục - đào tạo là 3,01 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2

Trường tiểu học Bình Giang 1 (điểm Láng Cơm)
Trường tiểu học Lình Huỳnh (mở rộng)
Trường tiểu học Mỹ Hiệp Sơn (điểm chính) mở
rộng
Trường THCS Vàm Rầy
Trường đào tạo sơ cấp y tế

Bình Giang
Lình Huỳnh

Diện tích thu
hồi (ha)
0,10
0,35

Mỹ Hiệp Sơn
Bình Sơn
TT, Hòn Đất

0,26
0,80
1,50

3
4
5

+ Chuyển sang nhóm đất cơ sở thể dục - thể thao là 4,23 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Quy hoạch sân bóng đá thị trấn Hòn Đất
Quy hoạch sân bóng đá xã Lình Huỳnh
Quy hoạch sân bóng đá xã Mỹ Phước
Quy hoạch sân bóng đá xã Sơn Kiên

TT, Hòn Đất
Lình Huỳnh
Mỹ Phước
Sơn Kiên

Diện tích thu
hồi (ha)
1,08
1,07
1,08
1,00

+ Chuyển sang nhóm đất xây dựng cơ sở về dịch vụ xã hội là 10,50 ha, được
xác định bằng công trình, dự án Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã
hội Kiên Giang.
+ Chuyển sang nhóm đất chợ là 0,31 ha, được xác định bằng 02 công
trình, dự án là Chợ Vạn Thanh và Quy hoạch chợ Bình Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất có di tích, thắng cảnh là 36,85 ha, được xác định
bằng 02 công trình, dự án là Bia chiến thắng Sóc Xoài tại xã Mỹ Lâm và Di tích
lịch sử Ba Hòn (Hòn Me, Hòn Đất, Hòn Quéo) tại xã Thổ Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất bãi thải và xử lý chất thải là 5,20 ha, được xác
định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- TT, Hòn Đất
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- TT, Sóc Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Bình Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Bình Giang
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Mỹ Thái
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Nam Thái Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Mỹ Hiệp Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Sơn Kiên
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Sơn Bình
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Mỹ Thuận
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Lình Huỳnh
Đất bãi thải xử lý chất thải huyện Hòn Đất
- Mỹ Lâm

Diện tích thu
hồi (ha)

TT, Hòn Đất

0,44

TT, Sóc Sơn

0,44

Bình Sơn

0,43

Bình Giang

0,43

Mỹ Thái

0,43

Nam Thái Sơn

0,43

Mỹ Hiệp Sơn

0,43

Sơn Kiên

0,43

Sơn Bình

0,43

Mỹ Thuận

0,43

Lình Huỳnh

0,43

Mỹ Lâm

0,45

- Chuyển sang nhóm đất ở nông thôn là 99,56 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

1
2

3

4
5
6
7

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở nông thôn 2 bên
đường quanh núi Hòn Sóc (sâu 45m tính từ
tim đường)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn 2 bên
đường Sân Tiên trừ HLATGT vào 30m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc đường
tuyến kênh bờ Tây Lình Huỳnh thuộc ấp Vàm
biển
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc Quốc
lộ 80 ngoài kênh cũ 100m (từ QL 80 qua kênh
cũ 100m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc theo
Quốc lộ 80 và đường huyện - Bình Sơn
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc theo
Quốc lộ 80 và đường huyện - Lình Huỳnh
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc theo
Quốc lộ 80 và đường huyện - Mỹ Hiệp Sơn
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Diện tích thu hồi
(ha)

Thổ Sơn

0,10

Thổ Sơn

0,10

Lình Huỳnh

0,10

Mỹ Lâm

0,10

Bình Sơn

0,01

Lình Huỳnh

0,01

Mỹ Hiệp Sơn

0,01
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STT
8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20

21

22

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở nông thôn dọc theo
Quốc lộ 80 và đường huyện - Mỹ Lâm
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường liên
xã phía tây bắc kênh Hòn Sóc, đoạn đấu nối
đường Bờ Tây Kênh Hòn Sóc và đường
quanh núi Hòn Sóc từ tim đường vào 45m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường tỉnh
969B đoạn từ cầu kênh Vạn Thanh - cầu kênh
thủy lợi
Chuyển mục đích đất ở nông thôn đường TL
969B, đoạn từ Hòn Quéo đến cống Tà Lức
phía Tây (Sâu 60m tính từ tim Đê)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn phía đông
nam (từ ngã ba Hòn Đất đến cầu Vạn Thanh)
từ tim vào 45m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn phía tây
Bắc khu xóm cụm bà Lưa từ mép đường vào
150 đến 200m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến bờ
Đông Gàn Giừa đoạn từ ngã tư kênh Mới đến
ngã ba kênh Tà Keo (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến Gàn
Giừa - Thổ Sơn - Lình Huỳnh (từ mép đường
vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn tuyến hai
bên kênh Vàm Răng (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn từ kênh
Chệt Khuê đến kênh tập đoàn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Bình
Giang
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Bình Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Lình
Huỳnh
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Hiệp
Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Lâm
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Diện tích thu hồi
(ha)

Mỹ Lâm

0,02

Thổ Sơn

0,02

Thổ Sơn

0,10

Thổ Sơn

0,10

Thổ Sơn

0,10

Thổ Sơn

0,30

Sơn Bình

0,10

Sơn Bình

0,02

Sơn Bình

0,02

Lình Huỳnh

0,05

Bình Giang

0,20

Bình Sơn

0,20

Lình Huỳnh

0,30

Mỹ Hiệp Sơn

0,30

Mỹ Lâm

0,50
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STT

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Phước
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Thái
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Mỹ Thuận
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Nam Thái
Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Sơn Bình
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Sơn Kiên
Chuyển mục đích sử dụng đất ở nông thôn
cặp tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã có quy hoạch đất ở - Thổ Sơn
Đất ở nông thôn 1
Đất ở nông thôn 2
Đất ở nông thôn 3
Đất ở nông thôn 4
Đất ở nông thôn 5
Đất ở nông thôn 6
Đất ở nông thôn 7
Đất ở nông thôn 8
Đất ở nông thôn 9
Đất ở nông thôn 10
Đất ở nông thôn 11
Đất ở nông thôn 12

Diện tích thu hồi
(ha)

Mỹ Phước

0,20

Mỹ Thái

0,20

Mỹ Thuận

0,30

Nam Thái Sơn

0,30

Sơn Bình

0,20

Sơn Kiên

0,40

Thổ Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước

0,40
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00

- Chuyển sang nhóm đất ở đô thị là 57,52 ha, được xác định bằng các
công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

1

2

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở đô thị dọc theo
Quốc lộ 80 và đường huyện tại thị trấn
Sóc Sơn và thị trấn Hòn Đất
Chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã quy hoạch đất ở - TT, Hòn
Đất
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Diện tích thu
hồi (ha)

TT, Hòn Đất

0,02

TT, Hòn Đất

0,50
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STT

3
4
5

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích sử dụng đất ở đô thị cặp
tuyến Quốc lộ 80 và các tuyến đường liên
huyện, liên xã quy hoạch đất ở - TT, Sóc
Sơn
Đất ở đô thị tại thị trấn Hòn Đất (dự kiến
của huyện)
Đất ở đô thị tại thị trấn Sóc Sơn (dự kiến
của huyện)

Diện tích thu
hồi (ha)

TT, Sóc Sơn

0,50

TT, Hòn Đất

30,00

TT, Sóc Sơn

26,50

- Chuyển sang nhóm đất xây dựng trụ sở cơ quan là 13,26 ha, được xác
định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 2
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 4
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 6
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 7
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 8
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 9
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 10
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 11
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 12
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 13
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 14
Trụ sở hợp tác xã nông dân Khoai lang
Mỹ Thái
Trụ sở hợp tác xã nông dân Thái Hưng
Trụ sở UBND xã Mỹ Hiệp Sơn (mở rộng)
Trụ sở UBND xã Mỹ Phước

TT, Hòn Đất
TT, Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước

Diện tích thu
hồi (ha)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,47
0,40

Mỹ Thái
Mỹ Thái
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Phước

0,05
0,05
0,01
0,28

15
16
17
18

- Chuyển sang nhóm đất cơ sở tôn giáo là 5,76 ha, được xác định bằng
các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chùa Bình Phước
Chùa Tân Phước
Giáo họ Thuận Tiến
Phật giáo Hòa Hảo
Chùa Phật Quang Phổ Chiếu
Tịnh xá Ngọc Lâm

Bình Sơn
Mỹ Lâm
Bình Sơn
Mỹ Thái
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm

Diện tích thu
hồi (ha)
2,00
0,43
2,20
0,10
0,94
0,09

- Chuyển sang nhóm đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa
táng là 9,00 ha, được xác định bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Đất nghĩa trang
TT, Hòn Đất
Đất nghĩa trang
TT, Sóc Sơn
Đất nghĩa trang
Mỹ Thái
Đất nghĩa trang
Nam Thái Sơn
Đất nghĩa trang
Sơn Kiên
Đất nghĩa trang
Bình Sơn
Đất nghĩa trang
Lình Huỳnh
Đất nghĩa trang
Mỹ Lâm

Diện tích thu
hồi (ha)

nghĩa địa huyện Hòn Đất
TT, Hòn Đất

1,00

TT, Sóc Sơn

1,00

Mỹ Thái

1,00

Nam Thái Sơn

1,00

Sơn Kiên

1,00

Sơn Bình

1,00

Lình Huỳnh

1,00

Mỹ Lâm

2,00

nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất
nghĩa địa huyện Hòn Đất

- Chuyển sang nhóm đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ g m là 10,63 ha,
được xác định bằng công trình, dự án Đất làm VLXD - G m sứ ( Cty CP VLXD
Kiên Giang) tại xã Thổ Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất sinh hoạt cộng đồng là 1,79 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

1
2
3
4

Nhà văn hóa kết hợp với trụ sở ấp Phước Tân
Nhà văn hóa kết hợp với trụ sở ấp Phước Thái
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn 4 ấp xã Bình Sơn
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn ấp Bình Thuận
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa 6 ấp xã Sơn
Bình
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Gàn Giừa
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Giồng Kè
(mở rộng)
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Hòn Me
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Kênh 9
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Mỹ Bình
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Mỹ Hưng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Mỹ Tân
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Mỹ Trung
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Phước Hảo
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Phước Thạnh
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Ranh Hạt
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Tràm Dưỡng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp Vàm Biển
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Huỳnh Sơn

Mỹ Phước
Mỹ Phước
Bình Sơn
Bình Sơn

Diện tích thu
hồi (ha)
0,05
0,03
0,20
0,05

Sơn Bình
Sơn Bình

0,28
0,01

Bình Giang
Thổ Sơn
Bình Giang
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm
Mỹ Thuận
Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Mỹ Phước
Bình Giang
Mỹ Phước
Sơn Bình
Lình Huỳnh

0,03
0,05
0,05
0,03
0,03
0,32
0,02
0,03
0,03
0,05
0,04
0,01
0,02

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

20
21
22
23

Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Lình Huỳnh
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Vàm Biển
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp Vạn Thanh
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa tách mới ấp Tà Lóc
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa tách mới ấp Vàm
Răng

Lình Huỳnh
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Sơn Kiên

24

Sơn Kiên

Diện tích thu
hồi (ha)
0,03
0,06
0,05
0,12
0,20

- Chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp khác là 0,05 ha, được xác định
bằng công trình, dự án HTX Thuận Tiến tại xã Bình Sơn.
* Điều chỉnh cao hơn 848,00 ha so với chỉ tiêu phân bổ tại Công văn s
1196/UBND-KTCN của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất, Do thời gian thực hiện điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất còn 2 năm 2019 và 2020 nên việc chuyển đổi giảm
còn 583,00 ha đất trồng cây lâu năm để bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ
khó có thể thực hiện, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như định
hướng sản xuất nông nghiệp, Ngoài ra, trong giai đoạn 2016-2020 diện tích
đất trồng cây lâu năm được xác định chỉ giảm 1.864,63 ha (thu hồi cho các dự
án cụ thể đã nêu trên),
(4) Đất rừng phòng hộ
Nhằm đảm bảo tối đa các yêu cầu về rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường
và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo độ che phủ rừng hợp lý. Phát
huy chức năng phòng hộ của rừng để hạn chế tác hại của thiên tai, suy thoái đất
và môi trường. Dự kiến đến năm 2020 đất rừng phòng hộ là 7.091,99 ha, tăng
874,16 ha so với năm 2015, thấp hơn 0,01 ha so với quy hoạch được duyệt và
bằng với diện tích cấp tỉnh phân bổ. Trong đó:
* Nguyên nhân đất rừng phòng hộ tăng 916,70 ha do khi điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện và phần diện tích tăng được cập nhất lại
theo diện tích đất rừng phòng hộ.
* Nguyên nhân đất rừng phòng hộ giảm 42,54 ha so với hiện trạng sử
dụng đất năm 2015, được xác định do thu hồi phục vụ chuyển mục đích sử dụng
cho các công trình, dự án cụ thể sau:
- Chuyển sang nhóm đất qu c phòng là 0,50 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Trận địa pháo binh 5 tại xã Thổ Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 1,00 ha, được
xác định bằng công trình, dự án Bến cá Vàm Răng tại x Sơn Bình.
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- Chuyển sang nhóm đất phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản là
30,00 ha, được xác định bằng công trình, dự án Than bùn tại kênh 85B tại xã
Bình Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất phát triển hạ tầng là 11,04 ha (cụ thể là đất giao
thông) được xác định bằng công trình, dự án Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch Giá) tại x Bình Sơn và x Nam Thái Sơn.
(5) Đất rừng sản xuất
Dự kiến đến năm 2020 đất rừng sản xuất là 3.309,08 ha, tăng 1.144,09 ha
so với năm 2015, thấp hơn 1.069,11 ha so quy hoạch được duyệt và bằng với
diện tích cấp tỉnh phân bổ.
* Nguyên nhân đất rừng sản xuất tăng 1.210,95 ha, do khi điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thực hiện và phần diện tích tăng được cập nhất lại
theo diện tích đất rừng sản xuất.
* Nguyên nhân đất rừng phòng hộ giảm 66,86 ha so với hiện trạng sử
dụng đất năm 2015, được xác định do thu hồi phục vụ chuyển mục đích sử dụng
cho các công trình, dự án cụ thể sau:
- Chuyển sang đất rừng phòng hộ là 66,38 ha tại thị trấn Hòn Đất.
- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,28 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Quy hoạch cửa hàng xăng dầu x Bình Sơn (mở rộng).
- Chuyển sang đất giao thông 0,20 ha, được xác định bằng công trình, dự
án Đường tỉnh 970 (Kênh Tám Ngàn) tại x Bình Sơn.
(6) Đất nuôi trồng thủy sản
Nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế tự nhiên, huyện Hòn Đất tập trung
phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, phát triển nuôi trồng thủy sản
với quy mô hợp lý với các hình thức nuôi thủy sản kết hợp với các mục đích sử
dụng đất khác, bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái, đầu tư thâm canh tăng
năng suất, áp dụng khoa học, công nghệ cao để nâng chất lượng.
Dự kiến đến năm 2020 đất nuôi trồng thủy sản là 1.297,21 ha, giảm
565,42 ha so với năm 2015, thấp hơn 283,12 ha so với quy hoạch dược duyệt và
thấp hơn 283,00 ha so với diện tích cấp tỉnh phân bổ.
* Nguyên nhân đất nuôi trồng thủy sản giảm 617.14 ha, được xác định
bằng các công trình, dự án sau:
- Chuyển sang nhóm đất trồng lúa là 80,00 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất Kênh thủy lợi đoạn từ Kênh Hòn
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Sóc đến Kênh 9 phía Đông Bắc chuyển 80ha quy hoạch NTS sang LUC tại xã
Thổ Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất rừng phòng hộ là 283,43 ha, được xác định bằng
03 công trình, dự án Đất rừng phòng hộ tại xã Lình Huỳnh, xã Thổ Sơn và x
Sơn Bình.
- Chuyển sang nhóm đất rừng sản xuất là 220,40 ha, được xác định bằng
03 công trình, dự án Đất rừng sản xuất tại x Bình Sơn, x Bình Giang và x
Nam Thái Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất qu c phòng là 6,76 ha, được xác định bằng 02
công trình, dự án Thao trường huấn luyên, diễn tập tại xã Thổ sơn và Trận địa
pháo binh 3 tại xã Lình Huỳnh.
- Chuyển sang nhóm đất phát triển hạ tầng là 14,55 ha. Trong đó :
+ Chuyển sang đất giao thông là 10,55 ha, được xác định bằng công
trình, dự án Đường bộ ven biển.
+ Chuyển sang đất thủy lợi là 4,00 ha, được xác định bằng công trình, dự
án Kênh mương phục vụ dự án phục vụ nuôi tôm vùng TGLX tại x Bình Sơn.
- Chuyển sang nhóm đất ở nông thôn là 11,20 ha, phục phụ chuyển mục
đích đất ở theo các tuyến dân cư trên địa bàn huyện.
* Nguyên nhân đất nuôi trồng thủy sản tăng 51,72 ha, được xác định bằng
các công trình, dự án sau:
STT

1

2

3

4

5

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất Kênh
thủy lợi đoạn từ Kênh Hòn Sóc đến
Kênh 9 phía Tây Nam chuyển 14ha quy
hoạch LUC sang NTS
Chuyển đổi mục đích đất nuôi trồng thủy
sản tuyến đê Quốc Phòng (từ kênh 281
đến kênh 282)
Chuyển đổi mục đích đất nuôi trồng thủy
sản tuyến đê Quốc Phòng (từ kênh 282
đến kênh 285)
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy
sản (đoạn từ ngã 3 kênh Vàm Răng đến
ngã 3 kênh Rạch Phóoc)
Chuyển mục đích đất nuôi trồng thủy
sản dọc đường tuyến kênh bờ Tây Lình
Huỳnh thuộc ấp Vàm biển
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Diện tích thu hồi
(ha)

Thổ Sơn

14,00

Lình Huỳnh

1,00

Lình Huỳnh

4,00

Sơn Bình

0,12

Lình Huỳnh

0,10
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STT

Địa điểm

Tên công trình, dự án
Dự án nuôi tôm thâm canh bán nhà kính
(giai đoạn 1)
Dự án nuôi tôm thâm canh bán nhà kính
(giai đoạn 2)

6
7

Diện tích thu hồi
(ha)

Lình Huỳnh

11,93

Lình Huỳnh

20,57

* Điều chỉnh thấp hơn 285,00 ha so với chỉ tiêu phân bổ tại Công văn
s 1196/UBND-KTCN của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất. Do xác định lại ranh giới
đất nuôi trồng thủy sản thành đất rừng phòng hộ.
(7) Đất nông nghiệp khác
Dự kiến đến năm 2020 đất nông nghiệp khác là 42,83 ha, không thay đổi
so với năm 2015,
2.3.2. Đất phi nông nghiệp
Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ để làm đòn bẩy phát
triển các ngành kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Huy động các nguồn lực
đầu tư hiệu quả các công trình xã hội và dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống
của người dân, trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng xã hội.
Dự kiến trong giai đoạn 2016-2020 diện tích đất phi nông nghiệp là
9.755,85 ha, chiếm 9,38% diện tích tự nhiên toàn huyện, tăng so với hiện trạng
sử dụng đất năm 2015 là 1.165,17 ha, tăng hơn so với quy hoạch được duyệt
là 1.439,86 ha và bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 9.756,00 ha (do làm
tròn số lẻ), cụ thể như sau:
Bảng 21: Tổng hợp chỉ tiêu điều chỉnh sử dụng đất phi nông nghiệp đến
năm 2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

(1)

2

(2)

Đất phi nông nghiệp

Mã

Diện
tích hiện
trạng
2015
(ha)

So sánh tăng/ giảm (ha)
Diện
Diện
Diện
tích
tích
tích
tỉnh
So với
So với
QHSDĐ
điều
So với
phân bổ
hiện
tỉnh
đến
chỉnh
QHSDĐ
đến
trạng
phân
bổ
2020
QHSDĐ
đến 2020
2020
2015
đến 2020
(ha)*
đến
(ha)**
2020

(3)

(4)

(5)

PNN

(6)

8.590,68

8.315,99

(7)

9.756,00 9.755,85

(8)=(7)-(4)

(9)=(7)-(5)

(10)=(7)-(6)

1.165,17

1.439,86

-

Trong đó:
2.1

Đất quốc phòng

CQP

135,41

224,93

237,00

236,69

101,28

11,76

-

2.2

Đất an ninh

CAN

1,01

12,58

10,97

10,97

9,96

-1,61

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

-

-

-

-

-

-

-
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So sánh tăng/ giảm (ha)
Diện
Diện
Diện
tích
tích
tích
tỉnh
So với
So với
QHSDĐ
điều
So với
phân bổ
hiện
tỉnh
đến
chỉnh
QHSDĐ
đến
trạng
phân
bổ
2020
QHSDĐ
đến 2020
2020
2015
đến
2020
(ha)*
đến
(ha)**
2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Diện
tích hiện
trạng
2015
(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(7)-(4)

(9)=(7)-(5)

(10)=(7)-(6)

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch
vụ

SKN

-

32,50

50,00

50,00

50,00

17,50

-

10,01

3,60

14,00

13,71

3,70

10,11

-

56,50

226,81

130,00

129,51

73,01

-97,30

-

202,68

481,00

598,94

598,94

396,26

117,94

-

3.146,75

3.033,15

244,59

358,19

-

2.6

TMD

Đất cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp

SKC

2.8

Đất sử dụng cho hoạt
động khoáng sản

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng
cấp qu c gia, cấp tỉnh,
cấp huyện, cấp xã

DHT

2.7

3.391,00 3.391,34

Trong đó:

2.10

Đất giao thông

DGT

724,95

924,78

199,83

-

-

Đất thủy lợi
Đất công trình năng
lượng
Đất công trình bưu
chính viễn thông

DTL

2.320,42

2.327,28

6,86

-

-

DNL

2,00

2,00

-

-

-

0,42

0,85

0,43

-

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

4,48

8,00

7,36

2,88

-

-1

Đất cơ sở y tế
Đất cơ sở giáo dục đào tạo
Đất cơ sở thể dục - thể
thao

DYT

5,30

10,00

8,70

3,40

-

-1

57,50

66,00

67,97

10,47

-

2

6,04

22,00

15,75

9,71

-

-6

2,90

2,90

-

-

-

15,77

26,27

10,50

-

-

6,97

7,48

0,51

-

-

DBV

DGD
DTT

Đất cơ sở nghiên cứu
khoa học
Đất xây dựng cơ sở về
dịch vụ xã hội

DKH

Đất chợ

DCH

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

DXH

8,19

45,00

46,49

46,49

38,30

1,49

-

-

-

-

-

-

-

-

46,46

54,54

54,00

54,16

7,70

-0,38

-

ONT

1.465,94

1.230,00

99,77

335,71

-14

2.13

Đất danh lam thắng
cảnh
Đất bãi thải, xử lý chất
thải
Đất ở tại nông thôn

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

251,99

310,00

310,00

310,00

58,01

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ

TSC

12,68

22,22

23,00

22,55

9,87

0,33

-

2.11
2.12

DDL
DRA
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STT

So sánh tăng/ giảm (ha)
Diện
Diện
Diện
tích
tích
tích
tỉnh
So với
So với
QHSDĐ
điều
So với
phân bổ
hiện
tỉnh
đến
chỉnh
QHSDĐ
đến
trạng
phân
bổ
2020
QHSDĐ
đến 2020
2020
2015
đến
2020
(ha)*
đến
(ha)**
2020

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Diện
tích hiện
trạng
2015
(ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(7)-(4)

(9)=(7)-(5)

(10)=(7)-(6)

Đất xây dựng trụ sở
của tổ chức sự nghiệp

DTS
5,66

-

6,15

6,15

0,49

6,15

-

-

-

-

-

-

-

-

24,01

37,22

29,87

29,87

5,86

-7,35

-

65,26

89,58

88,00

88,21

22,95

-1,37

-

99,98

128,00

110,61

10,63

-17,39

-

2,40

2,27

5,64

3,24

3,37

-

0,84

-

1,49

0,65

1,49

-

4,69

7,22

4,69

-

-2,53

-

3.050,22

2.373,23

3.050,22

-

676,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,90

-

-

29

-

-

-

-

-

-

(1)

quan
2.16
2.17
2.18
2.19

Đất xây dựng cơ sở
ngoại giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang,
nghĩa địa, nhà tang lễ,
nhà hỏa táng

DNG
TON
NTD

2.20

Đất sản xuất vật liệu
xây dựng, làm đồ gốm

SKX

2.21

Đất sinh hoạt cộng
đồng

DSH

2.22

Đất khu vui chơi, giải
trí công cộng

DKV

2.23

Đất tín ngưỡng

TIN

2.24

Đất sông, ngòi, kênh,
rạch, suối

SON

Đất có mặt
chuyên dùng

MNC

2.25
2.26
3

nước

Đất phi nông nghiệp
khác
Đất chưa sử dụng

PNK
CSD

-

(1) Đất quốc phòng
Điều chỉnh đến năm 2020 là 236,69 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng
đất đến năm 2015 là 101,28 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là
11,76 ha và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 237,00 ha (do làm trong số
lẻ). Theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 28/2014/BTNMT của Bộ Tài nguyên
và Môi trường thì nhóm đất quốc phòng là nhóm đất cấp huyện không được xác
định và xác định và xác định bổ sung, chỉ tiêu được cấp trên quy hoạch phân bổ,
như vậy diện tích đất quốc phòng được giữ nguyên từ cấp tỉnh phân bổ,
Giai đoạn 2016-2020 đất quốc phòng tăng 101,28 ha so với hiện trạng
năm 2015 được xác định với 45 công trình, dự án xây dựng đất quốc phòng và
05 công trình, dự án không gian quy hoạch đất quốc phòng. Trong đó:
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- Công trình, dự án xây dựng đất quốc phòng (được xác định đến cấp xã,
thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ban chỉ huy quân sự huyện Sơn Thành
Ban chỉ huy quân sự thị trấn Hòn Đất
Ban chỉ huy quân sự TT. Sóc Sơn
Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Lâm
Ban chỉ huy quân sự xã Bình Giang
Ban chỉ huy quân sự xã Bình Sơn
Ban chỉ huy quân sự xã Lình Huỳnh
Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Hiệp Sơn
Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Phước
Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thái
Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thuận
Ban chỉ huy quân sự xã Nam Thái Sơn
Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Bình
Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Kiên
Ban chỉ huy quân sự xã Thổ Sơn
Đất quốc phòng TT. Hòn Đất
Đất quốc phòng TT. Sóc Sơn
Đất quốc phòng Bình Sơn
Đất quốc phòng Bình Giang
Đất quốc phòng Mỹ Thái
Đất quốc phòng Nam Thái Sơn
Đất quốc phòng Mỹ Hiệp Sơn
Đất quốc phòng Sơn Kiên
Đất quốc phòng Sơn Bình
Đất quốc phòng Mỹ Thuận
Đất quốc phòng Lình Huỳnh
Đất quốc phòng Thổ Sơn
Đất quốc phòng Mỹ Lâm
Đất quốc phòng Mỹ Phước
Căn cứ hậu phương
Đồn Biên phòng Rạch Giá
Khu sơ tán 1
Khu sơ tán 2
Mở rộng trung đoàn 893
Sở chỉ huy khu sơ tán
Sở chỉ huy khu tập trung bí mật
Thao trường huấn luyện, diễn tập
Trạm trung chuyển bến cập tàu
Trận địa pháo binh 1
Trận địa pháo binh 2
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Năm thực
hiện
2017
2020
2020
2020
2016
2019-2020
2018-2020
2018-2020
2020
2019-2020
2018-2020
2019-2020
2017
2018-2020
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017-2018
2018
2019
2019
2020
2019
2018
2019
2020
2017

Địa điểm
TT. Sóc Sơn
TT. Hòn Đất
TT. Sóc Sơn
Mỹ Lâm
Bình Giang
Bình Sơn
Lình Huỳnh
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Phước
Mỹ Thái
Mỹ Thuận
Nam Thái Sơn
Sơn Bình
Sơn Kiên
Thổ Sơn
TT. Hòn Đất
TT. Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Mỹ Hiệp Sơn
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
TT. Hòn Đất
Mỹ Lâm
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Bình Giang
Bình Sơn

Diện tích
(ha)
5,00
0,03
0,16
0,03
0,10
0,02
0,03
0,02
0,05
0,02
0,05
0,07
0,13
0,13
0,03
0,07
0,07
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
30,00
2,77
1,00
1,00
0,26
20,00
20,00
6,26
10,00
0,50
0,50
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STT
41
42
43
44
45

Năm thực
hiện
2018
2019
2020
2017
2018

Tên công trình, dự án
Trận địa pháo binh 3
Trận địa pháo binh 4
Trận địa pháo binh 5
Trận địa pháo binh 6
Trận địa pháo binh 7

Địa điểm
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Thổ Sơn
Sơn Bình
Mỹ Lâm

Diện tích
(ha)
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

- Công trình, dự án không gian quy hoạch đất quốc phòng,
STT

Tên công trình, dự án

1
2
3

Trung đoàn BB10, Sư đoàn 4
Trung đoàn BB2, Sư đoàn 4
Lâm trường 442
Căn cứ hậu phương kết hợp thao
trường huấn luyện
Quân khu 9

4
5

Năm thực
hiện
2020
2020
2020

Bình Sơn
Bình Sơn
Bình Giang

2017
2020

Hòn Đất
Hòn Đất

Địa điểm

Diện tích
(ha)
1.044,35
659,20
624,27
250,00
497,77

(2) Đất an ninh
Điều chỉnh đến năm 2020 là 10,97 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 9,96 ha, giảmso với diện tích quy hoạch được duyệt là 1,61 ha
và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 10,97 ha. Theo quy định tại Điều 3,
Thông tư số 28/2014/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì nhóm đất
an ninh là nhóm đất cấp huyện không được xác định và xác định và xác định bổ
sung, chỉ tiêu được cấp trên quy hoạch phân bổ, như vậy diện tích đất an ninh
được giữ nguyên từ cấp Tỉnh phân bổ,
Giai đoạn 2016-2020 đất an ninh tăng 9,96 ha so với năm 2015 được xác
định với 18 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

1

2

3

4

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2017-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,33

2017-2020

Mỹ Lâm

0,30

2017-2020

Nam Thái Sơn

0,30

2020

Bình Giang

0,02

Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Kiên Hảo
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Mỹ Lâm II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Nam Thái Sơn II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Bình Giang
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STT

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2017-2020

Bình Giang

0,40

2018-2020

Bình Sơn

0,05

2017-2020

Bình Sơn

0,30

2020

Lình Huỳnh

0,05

2018-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,03

2020

Mỹ Phước

0,05

2020

Sơn Bình

0,05

2016-2020

TT. Hòn Đất

0,05

2020
2020

Thổ Sơn
TT. Sóc Sơn

0,03
0,50

2020

TT. Sóc Sơn

0,50

2020

TT. Hòn Đất

1,00

2019

TT. Sóc Sơn

3,00

2018

TT. Sóc Sơn

3,00

Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Bình Minh
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Bình Sơn
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Bình Sơn II
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Lình Huỳnh
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Mỹ Hiệp Sơn
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Mỹ Phước
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Sơn Bình
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) thị trấn Hòn Đất
Công an xã (dự kiến 6 xã tách mới + 12
xã hiện trạng + TT. Hòn Đất + TT. Sóc
Xoài) Thổ Sơn
Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn
Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn (huyện
Sơn Thành tách mới)
Nhà tạm giữ của Công an huyện Hòn
Đất
Nhà tạm giữ của Công an huyện Sơn
Thành
Quy hoạch trụ sở Công an huyện Sơn
Thành

Diện tích (ha)

(3) Đất cụm công nghiệp
Điều chỉnh đến năm 2020 là 50,00 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất đến
năm 2015 là 50,00 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là 17,50 ha và
bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 50,00 ha, Nhằm thực hiện công trình Cụm
công nghiệp Bình Sơn.
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(4) Đất thƣơng mại, dịch vụ
Điều chỉnh đến năm 2020 là 13,71 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 3,70 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là 10,11 ha
và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 14,00 ha (do làm tròn số lẻ).
Giai đoạn 2016-2020 đất thương mại, dịch vụ tăng 3,70 ha so với năm
2015 được xác định với 28 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn),
cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 1
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 2
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 3
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 4
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 5
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 6
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 7
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 8
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất 9
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất
10
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất
11
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất
12
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất
13
Đất thương mại dịch vụ huyện Hòn Đất
14
Agribank chi nhánh Mỹ Lâm, Kiên Giang
Cửa hàng xăng dầu tại khu phố Sư Nam,
thị trấn Hòn Đất
Cửa hàng xăng dầu xã Mỹ Hiệp Sơn
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cửa hàng
xăng dầu chi nhánh Công ty TNHH
Thương Mại - Dịch vụ Mỹ Hòa 15
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Bình
Giang
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Bình
Sơn
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Bình
Sơn (mở rộng)
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Lình
Huỳnh
Quy hoạch cửa hàng xăng dầu xã Mỹ
Phước

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
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Năm thực
hiện
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

TT. Hòn Đất
TT. Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình

2016-2020

Mỹ Thuận

0,14

2016-2020

Lình Huỳnh

0,13

2016-2020

Thổ Sơn

0,13

2016-2020

Mỹ Lâm

0,13

2016-2020
2020

Mỹ Phước
Mỹ Lâm

0,13
0,02

2020
2017

TT. Hòn Đất
Mỹ Hiệp Sơn

0,02
0,12

2018

Mỹ Hiệp Sơn

0,11

2016-2020

Bình Giang

0,15

2016-2020

Bình Sơn

0,03

2020

Bình Sơn

0,28

2016-2020

Lình Huỳnh

0,15

2016-2020

Mỹ Phước

0,15

Địa điểm

Diện tích
(ha)
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
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STT

Tên công trình, dự án
Quy hoạch
Thái 1
Quy hoạch
Thái 2
Quy hoạch
Thái Sơn
Quy hoạch
Bình
Quy hoạch
Sơn

24
25
26
27
28

Năm thực
hiện

Địa điểm

2016-2020

Mỹ Thái

0,15

2016-2020

Mỹ Thái

0,15

2016-2020

Nam Thái Sơn

0,15

2016-2020

Sơn Bình

0,15

2016-2020

Thổ Sơn

0,15

Diện tích
(ha)

cửa hàng xăng dầu xã Mỹ
cửa hàng xăng dầu xã Mỹ
cửa hàng xăng dầu xã Nam
cửa hàng xăng dầu xã Sơn
cửa hàng xăng dầu xã Thổ

(5) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Điều chỉnh đến năm 2020 là 129,51 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 73,01 ha, giảm so với diện tích quy hoạch được duyệt là 97,30
ha và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 130,00 ha (do làm tròn số lẻ).
Giai đoạn 2016-2020 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 73,01 ha so
với năm 2015 được xác định với 29 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã,
thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tên công trình, dự án
Bến cá cống số 7
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 1
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 2
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 3
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 4
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 5
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 6
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 7
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 8
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 9
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 10
Đất sản xuất kinh
Hòn Đất 11

Năm thực
hiện
2020

Lình Huỳnh

1,00

2016-2020

TT. Hòn Đất

0,17

2016-2020

TT. Sóc Sơn

0,17

2016-2020

Bình Sơn

0,17

2016-2020

Bình Giang

0,17

2016-2020

Mỹ Thái

0,17

2016-2020

Nam Thái Sơn

0,17

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,17

2016-2020

Sơn Kiên

0,17

2016-2020

Sơn Bình

0,17

2016-2020

Mỹ Thuận

0,17

2016-2020

Lình Huỳnh

0,17

Địa điểm

Diện tích (ha)

doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
doanh huyện
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STT
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tên công trình, dự án
Đất sản xuất kinh doanh huyện
Hòn Đất 12
Đất sản xuất kinh doanh huyện
Hòn Đất 13
Đất sản xuất kinh doanh huyện
Hòn Đất 14
Bến cá Vàm Răng
Cảng cá Lình Huỳnh (SKC)
Công ty bảo vệ thực vật An Giang
Công ty Sơn Thuận
Công ty TNHH XNK Kiên Giang
Cụm chế biến TTCN - SXKD ấp
Phước Tân
Đất sản xuất kinh doanh Công ty
Phan Minh
Đất sản xuất kinh doanh thị trấn
Hòn Đất
Hợp tác xã Cây Chôm
Hợp tác xã nông nghiệp Hiệp Lợi
Hợp tác xã Vinacam
Khu TTCN - SXKD ấp Tân Điền
Lò giết mổ tập trung
Nhà máy xay xát gạo

Năm thực
hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2016-2020

Thổ Sơn

0,17

2016-2020

Mỹ Lâm

0,16

2016-2020
2018
2017
2020
2019
2018

Mỹ Phước
Sơn Bình
Lình Huỳnh
Bình Giang
Sơn Kiên
Sơn Kiên

0,16
1,00
1,25
21,00
10,00
11,40

2020

Mỹ Phước

5,00

2018

Nam Thái Sơn

9,80

2016
2020
2020
2020
2019
2020
2016-2020

TT. Hòn Đất
Lình Huỳnh
Mỹ Hiệp Sơn
Nam Thái Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Hiệp Sơn

0,64
0,05
0,20
0,11
8,00
0,20
1,00

(7) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Điều chỉnh đến năm 2020 là 598,94 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 396,26 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là
117,94 ha và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 599,00 ha (làm tròn số lẻ).
Giai đoạn 2016-2020 đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản tăng 396,26
ha so với năm 2015 được xác định với 06 công trình, dự án(được xác định đến
cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2020
2019
2017
2019
2020
2019

Bình Giang
Bình Giang
Bình Sơn
Nam Thái Sơn
Bình Sơn
Nam Thái Sơn

Than bùn kênh T5
Than bùn tại Bình Giang
Than bùn tại kênh 85B
Than bùn tại kênh Bao
Than bùn tại kênh Ninh Phước 2
Than bùn tại lâm trường Hòn Đất

Diện tích (ha)
100,00
96,00
30,00
22,90
27,36
120,00

(7) Đất phát triển hạ tầng
Đất phát triển hạ tầng được xác định 9 chỉ tiêu: đất giao thông, đất thủy
lợi, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính viễn thông, đất cơ sở
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văn hóa, đất cơ sở y tế, đất giáo dục - đào tạo, đất thể dục - thể thao, đất chợ.
Trong đó, 4 chỉ tiêu được cấp tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện: đất văn hóa, đất y tế,
đất giáo dục - đào tạo, đất thể dục thể thao.
Điều chỉnh diện tích đất hạ tầng đến năm 2020 là 3.391,34 ha, tăng 244,59
ha so với hiện trạng sử dụng đất năm 2015, tăng so với diện tích quy hoạch được
duyệt là 358,19 ha và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 3.391,00 ha (do làm
tròn số lẻ). Trong đó:
(7.1) Đất giao thông
Diện tích đất giao thông được điều chỉnh đến năm 2020 là 924,78 ha, tăng
199,83 ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích đất giao thông tăng được xác
định thông qua 52 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể
như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12

13

14

Tên công trình, dự án

Năm thực
hiện
2020
2020
2019-2020
2019
2020

Bến đò kênh Hai Mới
Bến đò kênh tư Cây Dương
Bến đò T5
Cảng cá Lình Huỳnh (DGT)
Cầu bến đò Mỹ Thái
Cầu Kiên Hảo vượt sông Rạch Giá Hà Tiên
2020
Cầu T5 (bắt qua sông Rạch Giá - Hà
Tiên)
2020
Cầu Vàm Rầy, Quốc lộ 80, tỉnh Kiên
Giang
2019-2020
Dự án ĐTXD đường Mỹ Thái; hạng
mục: Xây dựng 06 cầu (Cầu Kênh 16,
Cầu Kênh 15.5, Cầu Kênh 15, Cầu
Kênh 14, Cầu Kênh 12, Cầu Kênh 11) 2019-2020
Đường Bờ Bắc kênh Rạch Giá - Hà
Tiên (Từ kênh Sóc Sòi - Ba Thê)
2017-2020
Đường bờ Đông kênh Quảng Thống
2020
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Bình Giang
2017
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Bình Sơn
2017
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Mỹ Lâm
2017
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Bình Giang
Bình Giang
Bình Giang
Lình Huỳnh
Sơn Kiên

0,02
0,02
0,03
10,26
1,00

Mỹ Lâm

1,00

Bình Giang

1,00

Bình Sơn

0,38

Mỹ Thái

0,12

TT. Sóc Sơn
TT. Sóc Sơn

5,87
0,25

Bình Giang

20,40

Bình Sơn

19,04

Mỹ Lâm

13,40
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STT

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34

Tên công trình, dự án
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Mỹ Thái
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Mỹ Thuận
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Nam Thái Sơn
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - Sơn Kiên
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - TT. Hòn Đất
Đường hành lang ven biển phía Nam
GĐ 2 (núi Xoa Ảo - tuyến tránh Rạch
Giá) - TT. Sóc Sơn
Đường kênh 8000 (từ kênh Rạch Giá Hà Tiên đến kênh Thủy Lợi)
Đường kênh củ (tổ 10 đến giáp tuyến
xã Mỹ Lâm)
Đường kênh Đòn Dong (từ kênh T5
đến kênh 9) bờ Nam - Bình Giang II
Đường kênh Trục Giữa (từ kênh K7
đến kênh T5) bờ Bắc
Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ Quốc
lộ 80 đến giáp ranh tỉnh An Giang)
Đường Nam Thái Sơn (đoạn từ Quốc
lộ 80 đến giáp ranh tỉnh An Giang)
Đường Rạch Giá - Hà Tiên (đoạn từ
kênh Tư Cây Dương đến kênh 9 Xóm
Đạo) bờ Bắc
Đường T5 (từ kênh Thủy Lợi đến kênh
422)
Đường T6 (từ kênh Hai Mới đến KT2)
bờ Đông
Đường tỉnh 969 (Tri Tôn - Hòn Me)
thị trấn Hòn Đất
Đường tỉnh 969 (Tri Tôn - Hòn Me)
Thổ Sơn
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ
Sơn - Lình Huỳnh) Lình Huỳnh
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ
Sơn - Lình Huỳnh) Sơn Bình
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ
Sơn - Lình Huỳnh) Sơn Kiên

Năm thực
hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2017

Mỹ Thái

8,00

2017

Mỹ Thuận

16,30

2017

Nam Thái Sơn

22,00

2017

Sơn Kiên

9,80

2017

TT. Hòn Đất

1,80

2017

TT. Sóc Sơn

1,22

2019-2020

Bình Giang

0,60

2020

TT. Sóc Sơn

0,22

2019-2020

Bình Giang

3,04

2019-2020

Bình Giang

0,75

2018-2020

Nam Thái Sơn

0,04

2018-2020

TT. Hòn Đất

0,09

2019-2020

Bình Giang

0,05

2019-2020

Bình Giang

4,80

2019-2020

Bình Giang

2,68

2017

TT. Hòn Đất

0,35

2017

Thổ Sơn

0,85

2018

Lình Huỳnh

0,72

2018

Sơn Bình

0,65

2018

Sơn Kiên

0,20
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STT
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Tên công trình, dự án

Năm thực
hiện

Địa điểm

2018

TT. Hòn Đất

0,31

2018
2019
2020
2020

Thổ Sơn
Bình Sơn
Sơn Kiên
Sơn Kiên

1,54
1,23
0,01
0,01

2020

Sơn Kiên

0,22

2020

Mỹ Hiệp Sơn

1,20

2020
2020
2020

Mỹ Thuận
Sơn Kiên
Sơn Kiên

0,75
0,01
0,01

2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Sơn Kiên
Bình Giang
Bình Sơn
Lình Huỳnh
Mỹ Lâm
Sơn Bình
TT. Hòn Đất
Thổ Sơn

0,16
6,98
12,20
6,20
5,70
4,85
3,20
8,30

Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ
Sơn - Lình Huỳnh) TT. Hòn Đất
Đường tỉnh 969B (Gàn Giừa - Thổ
Sơn - Lình Huỳnh) Thổ Sơn
Đường tỉnh 970 (Kênh Tám Ngàn)
Làm mới cầu Kênh Ba Mách
Làm mới cầu Kênh Hai Huỳnh
Làm mới Đường bờ Đông Rạch Giá Hà Tiên (từ kênh Ba Mách - TT. Sóc
Sơn)
Mở rộng đường huyện Mỹ Hiệp Sơn
(Phía bờ đông)
Nâng cấp mở đường bờ tây ấp Nguyễn
Văn Hanh
Nâng cấp, mở rộng cầu Kênh 200
Nâng cấp, mở rộng cầu Mương Kinh
Nâng cấp, mở rộng Đường cặp kênh
Mỹ Thái
Đường bộ ven biển (Bình Giang)
Đường bộ ven biển (Bình Sơn)
Đường bộ ven biển (Lình Huỳnh)
Đường bộ ven biển (Mỹ Lâm)
Đường bộ ven biển (Sơn Bình)
Đường bộ ven biển (TT. Sóc Sơn)
Đường bộ ven biển (Thổ Sơn)

Diện tích (ha)

(7.2) Đất thủy lợi
Diện tích đất thủy lợi được điều chỉnh đến năm 2020 là 2.327,28 ha, tăng
6,86 ha so với hiện trạng năm 2015.
- Tổng diện tích tăng 29,50 ha được xác định thông qua 08 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

1
2
3

Nạo vét mở rộng kênh KH6
Trạm cấp nước sạch xã Mỹ Phước
Trạm cấp nước sạch xã Thổ Sơn
Trạm xử lý nước thải TTTM thị trấn
Hòn Đất
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ
nuôi tôm vùng TGLX - Bình Sơn
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ
nuôi tôm vùng TGLX - Nam Thái
Sơn

2016-2020
2016-2020
2017-2020

Bình Sơn
Mỹ Phước
Thổ Sơn

1,30
0,10
2,00

2015-2020

TT. Hòn Đất

0,10

2018

Bình Sơn

4,00

2018

Nam Thái Sơn

4,00

4
5

6
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STT
7

8
9

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2018

Mỹ Thái

4,00

2018
2020

Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Lâm

4,00
10.00

Kênh mương phục vụ dự án phục vụ
nuôi tôm vùng TGLX - Mỹ Thái
Kênh mương phục vụ dự án phục vụ
nuôi tôm vùng TGLX - Mỹ Hiệp
Sơn
Nhà máy nước Bắc Rạch Giá

- Tổng diện tích giảm 22,64 ha do chuyển sang đất giao thông 21,50 ha và
đất cơ sở thể dục thể thao 1,14 ha.
(7.3) Đất năng lƣợng
Diện tích đất năng lượng được điều chỉnh đến năm 2020 là 2,00 ha, không
thay đổi so với hiện trạng năm 2015.
(7.4) Đất công trình bƣu chính viễn thông
Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông được điều chỉnh đến năm
2020 là 0,85 ha, tăng 0,43 ha so với hiện trạng năm 2015. Diện tích đất công trình
bưu chính viễn thông tăng được xác định thông qua 16 công trình, dự án (được
xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Đất bố trí xây dựng các trạm BTS thị
1 trấn Hòn Đất
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS thị
2 trấn Sóc Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
3 Bình Giang
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
4 Bình Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
5 Lình Huỳnh
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
6 Mỹ Hiệp Sơn
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
7 Mỹ Lâm
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
8 Mỹ Phước
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
9 Mỹ Thái
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
10 Mỹ Thuận
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
11 Nam Thái Sơn

Năm thực hiện

Địa điểm

2016-2020

TT. Hòn Đất

0,02

2016-2020

TT. Sóc Sơn

0,02

2016-2020

Bình Giang

0,02

2016-2020

Bình Sơn

0,02

2016-2020

Lình Huỳnh

0,02

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,02

2016-2020

Mỹ Lâm

0,02

2016-2020

Mỹ Phước

0,02

2016-2020

Mỹ Thái

0,02

2016-2020

Mỹ Thuận

0,02

2016-2020

Nam Thái Sơn

0,02
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STT
12
13
14
15
16

Tên công trình, dự án
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
Sơn Bình
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
Sơn Kiên
Đất bố trí xây dựng các trạm BTS xã
Thổ Sơn
Điểm bưu điện
Trung tâm kinh doanh (Viettel)

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2016-2020

Sơn Bình

0,02

2016-2020

Sơn Kiên

0,02

2016-2020
2015-2020
2017

Thổ Sơn
Sơn Bình
TT. Hòn Đất

0,02
0,05
0,10

(7.5) Đất cơ sở văn h a
Diện tích đất cơ sở văn hóa được điều chỉnh đến năm 2020 là 7,36 ha, tăng
2,88 ha so với hiện trạng năm 2015 và thấp hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ
gần 1,00 ha. Diện tích đất cơ sở văn hóa tăng được xác định thông qua 13 công
trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên công trình, dự án
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Bình Giang
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Bình Sơn
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Lình Huỳnh
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Mỹ Hiệp Sơn
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Mỹ Phước
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Mỹ Thuận
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Nam Thái Sơn
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Sơn Bình
Quy hoạch Trung tâm văn hoá xã
Sơn Kiên
Trung tâm văn hóa thể thao huyện
Hòn Đất
Trung tâm văn hóa xã Mỹ Lâm
Trung tâm văn hóa xã Mỹ Thái
Trung tâm văn hóa xã Thổ Sơn

Năm thực hiện

Địa điểm

2016-2020

Bình Giang

0,20

2016-2020

Bình Sơn

0,42

2016-2020

Lình Huỳnh

0,23

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,30

2016-2020

Mỹ Phước

0,05

2016-2020

Mỹ Thuận

0,42

2016-2020

Nam Thái Sơn

0,05

2016-2020

Sơn Bình

0,24

2016-2020

Sơn Kiên

0,26

2017
2016
2019-2020
2017-2020

TT. Hòn Đất
Mỹ Lâm
Mỹ Thái
Thổ Sơn

0,32
0,24
0,05
0,10

Diện tích (ha)

(7.6) Đất cơ sở y tế
Diện tích đất cơ sở y tế được điều chỉnh đến năm 2020 là 8,70 ha, tăng 3,40
ha so với hiện trạng năm 2015 và thấp hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ gần
1,00 ha. Tổng diện tích tăng là 3,50 ha được xác định thông qua 02 công trình, dự
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ánTrạm y tế Sóc Sơn và Trung tâm y tế huyện Hòn Đất. Bên cạnh đó, tổng diện
tích giảm là 0,10 ha do chuyển sang đất quốc phòng.
(7.7) Đất giáo dục - đào tạo
Diện tích đất giáo dục - đào tạo được điều chỉnh đến năm 2020 là 67,97 ha,
tăng 10,47 ha so với hiện trạng năm 2015 và cao hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh
phân bổ gần 2,00 ha.
- Tổng diện tích tăng là 10,87 ha được xác định thông qua 13 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên công trình, dự án
Trường mầm non Bình Sơn (điểm
Vàm Rầy) mở rộng
Trường mầm non Mỹ Thuận
Trường mầm non Sơn Bình
Trường mầm non Thổ Sơn (điểm
Bến Đá)
Trường tiểu học Bình Giang 1
(điểm Láng Cơm)
Trường tiểu học Hòn Sóc
Trường tiểu học Lình Huỳnh (mở
rộng)
Trường tiểu học Mương Kinh
Trường tiểu học Mỹ Hiệp Sơn
(điểm chính) mở rộng
Trường tiểu học Mỹ Thuận
Trường THCS Vàm Rầy
Trường THPT Nguyễn Hùng
Hiệp
Trường đào tạo sơ cấp y tế

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2020
2017-2020
2017-2020

Bình Sơn
Mỹ Thuận
Sơn Bình

0,02
0,38
0,40

2017-2020

Thổ Sơn

0,20

2016-2020
2017-2020

Bình Giang
Thổ Sơn

0,10
0,25

2020
2020

Lình Huỳnh
Sơn Bình
Mỹ Hiệp
Sơn
Mỹ Thuận
Bình Sơn
Mỹ Hiệp
Sơn
TT. Hòn Đất

0,35
0,42

2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2020

0,26
0,71
2,31
3,97
1,50

- Tổng diện tích giảm là 0,40 ha do chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng.
(7.8) Đất thể dục - thể thao
Diện tích đất thể dục - thể thao được điều chỉnh đến năm 2020 là 15,75 ha,
tăng 9,71 ha so với hiện trạng năm 2015 và thấp hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân
bổ gần 6,00 ha.
- Tổng diện tích tăng là 10,03 ha được xác định thông qua 09 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

1

Quy hoạch sân bóng đá thị trấn
Hòn Đất

Năm thực
hiện

Địa điểm

2016-2020

TT. Hòn Đất
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STT
2
3
4
5
6
7
8
9

Tên công trình, dự án
Quy hoạch
Giang
Quy hoạch
Huỳnh
Quy hoạch
Hiệp Sơn
Quy hoạch
Phước
Quy hoạch
Thái
Quy hoạch
Thuận
Quy hoạch
Thái Sơn
Quy hoạch
Kiên

Năm thực
hiện

Địa điểm

2016-2020

Bình Giang

1,10

2016-2020

Lình Huỳnh

1,27

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

1,20

2016-2020

Mỹ Phước

1,08

2016-2020

Mỹ Thái

1,08

2016-2020

Mỹ Thuận

1,08

2016-2020

Nam Thái Sơn

1,14

2016-2020

Sơn Kiên

1,00

Diện tích (ha)

sân bóng đá xã Bình
sân bóng đá xã Lình
sân bóng đá xã Mỹ
sân bóng đá xã Mỹ
sân bóng đá xã Mỹ
sân bóng đá xã Mỹ
sân bóng đá xã Nam
sân bóng đá xã Sơn

- Tổng diện tích giảm là 0,32 ha do chuyển sang đất cơ sở văn hóa.
(7.9) Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
Diện tích đất cơ sở nghiên cứu khoa học được điều chỉnh đến năm 2020 là
2,90 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2015.
(7.10) Đất xây dựng cơ sở về dịch vụ xã hội
Diện tích đất xây dựng cơ sở về dịch vụ xã hội được điều chỉnh đến năm
2020 là 15,77 ha, tăng 10,50 ha so với hiện trạng năm 2015, được xác định bằng
công trình, dự án Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội Kiên Giang tại
thị trấn Hòn Đất.
(7.11) Đất chợ
Diện tích đất chợ được điều chỉnh đến năm 2020 là 7,48 ha, tăng so với
hiện trạng năm 2015 là 0,51 ha,
- Tổng diện tích tăng là 1,45 ha được xác định thực hiện 04 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4

Tên công trình, dự án
Chợ 285 Bình Sơn
Chợ trung tâm xã Mỹ Thái
Chợ Vạn Thanh
Quy hoạch chợ Sơn Bình

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2020
2016-2020
2017-2020
2016-2020

Bình Sơn
Mỹ Thái
Thổ Sơn
Sơn Bình

0,40
0,30
0,45
0,30

- Tổng diện tích giảm là 9,94 ha do chuyển sang đất cơ sở văn hóa 0,29
ha và đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,65 ha.
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(8) Đất có di tích lịch sử - văn h a
Điều chỉnh đến năm 2020 là 46,49 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 38,30 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là 1,49 ha
và bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 46,49 ha, Diện tích đất lịch sử - văn
hóa tăng được xác định thông qua 06 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã,
thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

1
2
3

Bia chiến thắng Sóc Xoài
Di tích khảo cổ nền chùa Mỹ Phước
Khu di chỉ Óc Eo Giồng Xoài
Di tích lịch sử Ba Hòn (Hòn Me,
Hòn Đất, Hòn Quéo)

2019
2020
2017

Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Mỹ Hiệp Sơn

0,09
0,50
0,95

2017

Thổ Sơn

36,76

4

Diện tích (ha)

(9) Đất bãi thải, xử lý chất thải
Điều chỉnh đến năm 2020 là 54,16 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 7,70 ha, giảm so với diện tích quy hoạch được duyệt là 0,38 ha
và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 54,00 ha. Diện tích đất bãi thải, xử lý
chất thải tăng được xác định thông qua 14 công trình, dự án (được xác định đến
cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tên công trình, dự án
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - TT. Hòn Đất
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - TT. Sóc Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Bình Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Bình Giang
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Mỹ Thái
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Nam Thái Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Mỹ Hiệp Sơn
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Sơn Kiên
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Sơn Bình
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Mỹ Thuận
Đất bãi thải xử lý chất thải
Hòn Đất - Lình Huỳnh

Năm thực hiện

Địa điểm

2016-2020

TT. Hòn Đất

0,44

2016-2020

TT. Sóc Sơn

0,44

2016-2020

Bình Sơn

0,43

2016-2020

Bình Giang

0,43

2016-2020

Mỹ Thái

0,43

2016-2020

Nam Thái Sơn

0,43

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,43

2016-2020

Sơn Kiên

0,43

2016-2020

Sơn Bình

0,43

2016-2020

Mỹ Thuận

0,43

2016-2020

Lình Huỳnh

0,43

Diện tích (ha)

huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
huyện
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STT

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

12
13
14

Đất bãi thải xử lý chất thải huyện
Hòn Đất - Mỹ Lâm
Bãi rác xã Mỹ Phước
Bãi rác xã Thổ Sơn

2016-2020
2020
2017-2020

Mỹ Lâm
Mỹ Phước
Thổ Sơn

0,45
0,50
2,00

(10) Đất ở tại nông thôn
Điều chỉnh đến năm 2020 là 1.565,71 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng
đất đến năm 2015 là 99,77 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là
335,71 ha và thấp hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 14,00 ha.
- Tổng diện tích tăng là 119,99 ha được xác định thông qua 49 công trình,
dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tên công trình, dự án

Năm thực
hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Sơn Kiên

0,35

2020

Lình Huỳnh

0,10

2020

Mỹ Lâm

0,50

2018

Bình Sơn

0,01

2018

Lình Huỳnh

0,01

2018

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2018

Mỹ Lâm

0,02

2020

Sơn Kiên

0,15

Chuyển mục đích đất ở nông thôn 2
bên đường quanh núi Hòn Sóc (sâu
45m tính từ tim đường)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn 2
bên đường Sân Tiên trừ HLATGT
vào 30m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
cặp kênh Mỹ Thái (từ mép đường
vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc đường tuyến kênh bờ Tây Lình
Huỳnh thuộc ấp Vàm biển
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc Quốc lộ 80 ngoài kênh cũ 100m
(từ QL 80 qua kênh cũ 100m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc theo Quốc lộ 80 và đường
huyện - Bình Sơn
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc theo Quốc lộ 80 và đường
huyện - Lình Huỳnh
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc theo Quốc lộ 80 và đường
huyện - Mỹ Hiệp Sơn
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
dọc theo Quốc lộ 80 và đường
huyện - Mỹ Lâm
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
đường Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh (từ mép đường vào 60m)
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STT

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tên công trình, dự án

Năm thực
hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Mỹ Lâm

0,10

2020

Thổ Sơn

0,10

2020

Thổ Sơn

0,30

2020

Sơn Bình

0,12

2020

Sơn Bình

0,12

2020

Mỹ Lâm

0,10

2020

Mỹ Lâm

0,20

2020

Sơn Bình

0,12

2020

Sơn Bình

0,13

Chuyển mục đích đất ở nông thôn
đường kênh Hòn Me (từ cầu kênh
K11 đến cống Hòn Sóc) trừ
HLATGT vào 30m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
đường liên xã phía tây bắc kênh
Hòn Sóc, đoạn đấu nối đường Bờ
Tây Kênh Hòn Sóc và đường quanh
núi Hòn Sóc từ tim đường vào 45m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
đường tỉnh 969B đoạn từ cầu kênh
Vạn Thanh - cầu kênh thủy lợi
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
đường TL 969B, đoạn từ Hòn Quéo
đến cống Tà Lức phía Tây (Sâu 60m
tính từ tim Đê)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
phía Đông kênh Thần Nông đoạn từ
ngã tư kênh cũ đến đê Quốc phòng
(từ mép đường vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
phía đông nam (từ ngã ba Hòn Đất
đến cầu Vạn Thanh) từ tim vào 45m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
phía tây Bắc khu xóm cụm bà Lưa
từ mép đường vào 150 đến 200m
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến bờ Đông Gàn Giừa đoạn từ
ngã tư kênh Mới đến ngã ba kênh
Tà Keo (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến bờ Đông Gàn Giừa đoạn từ
ngã tư kênh Mới đến ngã ba kênh
Vàm Răng (từ mép đường vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến đê Quốc phòng phía Đông
Bắc (từ đê Quốc phòng vào 50m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến đê Quốc phòng phía Tây Nam
(từ đê Quốc phòng vào đến ranh
rừng Phòng hộ)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến Gàn Giừa - Thổ Sơn - Lình
Huỳnh (từ mép đường vào 60m)
Chuyển mục đích đất ở nông thôn
tuyến hai bên kênh Vàm Răng (từ
mép đường vào 60m)
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STT
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích đất ở nông thôn từ
kênh Chệt Khuê đến kênh tập đoàn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Bình Giang
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Bình Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Lình Huỳnh
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Mỹ Hiệp Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Mỹ Lâm
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Mỹ Phước
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Mỹ Thái
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Mỹ Thuận
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Nam Thái Sơn
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Sơn Bình
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Sơn Kiên

Năm thực
hiện

Địa điểm

2020

Lình Huỳnh

0,05

2019-2020

Bình Giang

0,30

2019-2020

Bình Sơn

0,30

2019-2020

Lình Huỳnh

0,50

2019-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,50

2019-2020

Mỹ Lâm

0,80

2019-2020

Mỹ Phước

0,30

2019-2020

Mỹ Thái

0,30

2019-2020

Mỹ Thuận

0,50

2019-2020

Nam Thái Sơn

0,50

2019-2020

Sơn Bình

0,50

2019-2020

Sơn Kiên

0,70
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STT

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
nông thôn cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên xã
có quy hoạch đất ở - Thổ Sơn
Mở rộng cụm dân cư xã Mỹ Hiệp
Sơn
Đất ở nông thôn 1
Đất ở nông thôn 2
Đất ở nông thôn 3
Đất ở nông thôn 4
Đất ở nông thôn 5
Đất ở nông thôn 6
Đất ở nông thôn 7
Đất ở nông thôn 8
Đất ở nông thôn 9
Đất ở nông thôn 10
Đất ở nông thôn 11
Đất ở nông thôn 12

Năm thực
hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2019-2020

Thổ Sơn

0,70

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Mỹ Hiệp Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước

5,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
8,00
8,00

- Tổng diện tích giảm là 20,22 ha do chuyển sang đất quốc phòng 14,04 ha;
đất thương mại, dịch vụ 0,80 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,28 ha; đất
phát triển hạ tầng 3,73 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,10 ha và đất sinh hoạt cộng đồng
0,27 ha.
(11) Đất ở tại đô thị
Điều chỉnh đến năm 2020 là 310,00 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 58,01 ha, bằng với diện tích quy hoạch được duyệt là và chỉ
tiêu cấp tỉnh phân bổ.
- Tổng diện tích tăng là 60,42 ha được xác định thông qua 07 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

1

2

3

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2020

TT. Sóc Sơn

0,50

2020

TT. Sóc Sơn

1,80

2018

TT. Hòn Đất

0,02

Chuyển mục đích đất ODT dọc
kênh Tà Hem ( phía bên Bờ Tây)
khoảng 40m
Chuyển mục đích đất ODT phía
sau trung tâm thương mại nối liền
với kênh cũ
Chuyển mục đích đất ở đô thị dọc
theo Quốc lộ 80 và đường huyện
tại thị trấn Sóc Sơn và thị trấn
Hòn Đất
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STT

4

5
6
7

Tên công trình, dự án
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
đô thị cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên
xã quy hoạch đất ở - TT. Hòn Đất
Chuyển mục đích sử dụng đất ở
đô thị cặp tuyến Quốc lộ 80 và
các tuyến đường liên huyện, liên
xã quy hoạch đất ở - TT. Sóc Sơn
Đất ở đô thị tại thị trấn Hòn Đất
(dự kiến của huyện)
Đất ở đô thị tại thị trấn Sóc Sơn
(dự kiến của huyện)

Năm thực hiện

Địa điểm

2019

TT. Hòn Đất

0,80

2019

TT. Sóc Sơn

0,80

2016-2020

TT. Hòn Đất

30,00

2016-2020

TT. Sóc Sơn

26,50

Diện tích (ha)

- Tổng diện tích giảm là 2,41 ha do chuyển sang đất công an 0,05 ha; đất
thương mại, dịch vụ 0,02 ha; đất phát triển hạ tầng 2,23 ha; đất xây dựng trụ sở cơ
quan 0,11 ha.
(12) Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Điều chỉnh đến năm 2020 là 22,55 ha, giảm so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 9,87 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là 0,33 ha
và thấp hơn so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 23,00 ha.
- Tổng diện tích giảm là 13,37 ha đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm được
xác định thông qua 19 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ
thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 2
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 4
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 6
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 7
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 8
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 9
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 10
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 11
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 12
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 13
Đất xây dựng trụ sở cơ quan 14
Trụ sở hợp tác xã nông dân Khoai
lang Mỹ Thái

15

Năm thực
hiện
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020

TT. Hòn Đất
TT. Sóc Sơn
Bình Sơn
Bình Giang
Mỹ Thái
Nam Thái Sơn
Mỹ Hiệp Sơn
Sơn Kiên
Sơn Bình
Mỹ Thuận
Lình Huỳnh
Thổ Sơn
Mỹ Lâm
Mỹ Phước

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,47
0,40

2020

Mỹ Thái

0,05
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STT
16
17
18
19

Tên công trình, dự án
Trụ sở hợp tác xã nông dân Thái
Hưng
Trụ sở khu phố Chòm Sao
Trụ sở UBND xã Mỹ Hiệp Sơn
(mở rộng)
Trụ sở UBND xã Mỹ Phước

Năm thực
hiện

Địa điểm

2020
2020

Mỹ Thái
TT. Hòn Đất

0,05
0,11

2016-2020
2020

Mỹ Hiệp Sơn
Mỹ Phước

0,01
0,28

Diện tích (ha)

- Tổng diện tích giảm là 3,50 ha do chuyển sang đất quốc phòng 1,12 ha;
đất an ninh 0,25 ha; đất phát triển hạ tầng 1,54 ha; đất xây dựng trụ sở sự nghiệp
khác 0,49 ha và đất sinh hoạt cộng đồng 0,10ha.
(13) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Điều chỉnh đến năm 2020 là 6,15 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 0,49 ha, tăng so với diện tích quy hoạch được duyệt là 6,15 ha,
Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng được xác định thông qua
02 công trình, dự án Bảo hiểm xã hội Hòn Đất và Cảng vụ đường thủy nội địa
khu vực IV.
(14) Đất cơ sở tôn giáo
Điều chỉnh đến năm 2020 là 29,87 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 5,86 ha, giảm so với diện tích quy hoạch được duyệt là 6,15 ha
và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng được xác
định thông qua 07 công trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể
như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2018
2017
2017
2018
2019
2019
2020

Mỹ Phước
Bình Sơn
Mỹ Lâm
Bình Sơn
Mỹ Thái
Mỹ Lâm
Mỹ Lâm

Ban chỉ sự phật giáo Hòa Hảo
Chùa Bình Phước
Chùa Tân Phước
Giáo họ Thuận Tiến
Phật giáo Hòa Hảo
Chùa Phật Quang Phổ Chiếu
Tịnh xá Ngọc Lâm

Diện tích (ha)
0,10
2,00
0,43
2,20
0,10
0,94
0,09

(15) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Điều chỉnh đến năm 2020 là 88,21 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 22,95 ha, thấp hơn so với diện tích quy hoạch được duyệt là
1,37 ha và bằng với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ là 88,00 ha.
- Tổng diện tích tăng là 23,00 ha được xác định thông qua 14 công trình, dự
án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
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STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tên công trình, dự án
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất TT. Hòn Đất
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất TT. Sóc Sơn
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Mỹ Thái
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Nam Thái Sơn
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Sơn Kiên
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Bình Sơn
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Lình Huỳnh
Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện
Hòn Đất Mỹ Lâm
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Bình Giang
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Bình Sơn
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Mỹ Hiệp Sơn
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Mỹ Phước
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Mỹ Thuận
Quy hoạch nghĩa trang nhân dân
xã Thổ Sơn

Năm thực
hiện

Địa điểm

2016-2020

TT. Hòn Đất

1,00

2016-2020

TT. Sóc Sơn

1,00

2016-2020

Mỹ Thái

1,00

2016-2020

Nam Thái Sơn

1,00

2016-2020

Sơn Kiên

1,00

2016-2020

Sơn Bình

1,00

2016-2020

Lình Huỳnh

1,00

2016-2020

Mỹ Lâm

2,00

2015-2020

Bình Giang

2,00

2015-2020

Bình Sơn

2,50

2015-2020

Mỹ Hiệp Sơn

2,50

2015-2020

Mỹ Phước

2,00

2015-2020

Mỹ Thuận

2,00

2017-2020

Thổ Sơn

3,00

Diện tích (ha)

- Tổng diện tích giảm là 0,05 ha do chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng.
(16) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Điều chỉnh đến năm 2020 là 110,61 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 10,63 ha. Diện tích tăng do bố trí quỹ đất thực hiện công trình
Đất làm VLXD - Gốm sứ ( Cty CP VLXD Kiên Giang) tại xã Thổ Sơn.
(17) Đất sinh hoạt cộng đồng
Điều chỉnh đến năm 2020 là 5,64 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 3,24 ha. Diện tích tăng do bố trí quỹ đất thực hiện 55 công
trình, dự án (được xác định đến cấp xã, thị trấn), cụ thể như sau:
STT

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

1

Nhà văn ấp kết hợp nhà văn hóa
Hiệp Tân

2020

Mỹ Hiệp Sơn
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Diện tích (ha)
0,01
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STT
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tên công trình, dự án
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp
Hiệp Hòa
Nhà văn hóa kết hợp trụ sở ấp
Hiệp Lợi
Nhà văn hóa kết hợp với trụ sở ấp
Phước Tân
Nhà văn hóa kết hợp với trụ sở ấp
Phước Thái
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn 4 ấp xã
Bình Sơn
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn ấp
Bình Thuận
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn ấp
Kênh Tư (mở rộng)
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa 6
ấp xã Sơn Bình
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Bến Đá
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Cản Đất
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Cây Chôm
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Đường Thét (mở rộng)
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Gàn Giừa
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Giồng Kè (mở rộng)
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hiệp Bình
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hiệp Thành
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hiệp Trung
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hòn Đất
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hòn Me
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hòn sóc
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Hưng Giang
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Kênh 9
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Kiên Hảo

Năm thực hiện

Địa điểm

2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2020

Mỹ Phước

0,05

2020

Mỹ Phước

0,03

2016-2020

Bình Sơn

0,20

2018-2020

Bình Sơn

0,05

2016-2020

Bình Giang

0,03

2016-2020

Sơn Bình

0,30

2019-2020

Thổ Sơn

0,05

2016-2020

Mỹ Thuận

0,04

2018-2020

Lình Huỳnh

0,10

2016-2020

Bình Giang

0,03

2020

Sơn Bình

0,01

2016-2020

Bình Giang

0,03

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2016-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,01

2017

Thổ Sơn

0,20

2016

Thổ Sơn

0,05

2019-2020

Thổ Sơn

0,05

2017-2020

Mỹ Lâm

0,02

2016-2020

Bình Giang

0,05

2018-2020

Mỹ Hiệp Sơn

0,04
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STT
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Tên công trình, dự án
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Mỹ Bình
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Mỹ Hưng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Mỹ Tân
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Mỹ Thái
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Mỹ Trung
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Nguyễn Văn Hanh
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Phước Hảo
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Phước Thạnh
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Ranh Hạt
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Số 4
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Sơn Thuận
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Tám Ngàn
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Tân Điền
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Tân Hưng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Thái Hưng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Thái Tân
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Thái Tiến
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Tràm Dưỡng
Trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp
Vàm Biển
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Kiên Bình
Trụ sở kết hợp ngà văn hóa ấp
Láng Cơm
Trụ sở kêt hợp nhà văn hóa ấp
Bình Hòa
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Hợp Thành

Năm thực hiện

Địa điểm

Diện tích (ha)

2017-2020

Mỹ Lâm

0,03

2020

Mỹ Lâm

0,03

2018-2020

Mỹ Thuận

0,32

2016-2020

Mỹ Thái

0,07

2017-2020

Mỹ Lâm

0,02

2016-2020

Mỹ Thuận

0,05

2020

Mỹ Phước

0,03

2020

Mỹ Phước

0,03

2016-2020

Bình Giang

0,05

2016-2020

Mỹ Thuận

0,05

2016-2020

Mỹ Thuận

0,05

2016-2020

Bình Giang

0,05

2017-2020

Mỹ Lâm

0,02

2017

Mỹ Lâm

0,06

2016-2020

Mỹ Thái

0,02

2018-2020

Mỹ Thái

0,02

2018-2020

Mỹ Thái

0,02

2020

Mỹ Phước

0,04

2020

Sơn Bình

0,01

2019-2020

Sơn Kiên

0,20

2019-2020

Bình Giang

0,04

2019-2020

Bình Giang

0,04

2019-2020

Bình Giang

0,05
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STT
48
49
50
51
52
53
54
55

Tên công trình, dự án

Năm thực hiện

Địa điểm

2020

Lình Huỳnh

0,02

2020

Lình Huỳnh

0,03

2019-2020

Bình Giang

0,02

2020

Lình Huỳnh

0,06

2016

Thổ Sơn

0,05

2016-2020

Sơn Kiên

0,05

2016-2020

Sơn Kiên

0,12

2016-2020

Sơn Kiên

0,20

Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Huỳnh Sơn
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Lình Huỳnh
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Mũi Tàu
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Vàm Biển
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa ấp
Vạn Thanh
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa tách
mới ấp Số 8
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa tách
mới ấp Tà Lóc
Trụ sở kết hợp nhà văn hóa tách
mới ấp Vàm Răng

Diện tích (ha)

(18) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Điều chỉnh đến năm 2020 là 1,49 ha, tăng so với hiện trạng sử dụng đất
đến năm 2015 là 0,65 ha, Diện tích tăng do bố trí quỹ đất thực hiện công trình,
dự án Công viên thị trấn Sóc Sơn.
(19) Đất tín ngƣỡng
Điều chỉnh đến năm 2020 là 4,69 ha, không thay đổi so với hiện trạng sử
dụng đất đến năm 2015.
(20) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Điều chỉnh đến năm 2020 là 3,051,52 ha, không thay đổi so với hiện trạng
sử dụng đất đến năm 2015.
(21) Đất phi nông nghiệp khác
Điều chỉnh đến năm 2020 là 28,90 ha, tăng 28,90 ha so với năm 2015,
Diện tích tăng do bố trí quỹ đất thực hiện 02 công trình, dự án Hợp tác xã Thuận
Tiến tại xã Bình Sơn và Vùng sản xuất lúa sạch và lúa hữu cơ ứng dụng công
nghệ cao Kiên Giang tại Bình Giang.
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III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI
TRƢỜNG
3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnhquy hoạch sử dụng
đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất và chi phí cho việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ.
Phương án điều chỉnh quy hoạch đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại
đất cần chuyển mục đích sử dụng trong kỳ quy hoạch, theo đó tạo ra nguồn thu
từ đất cho ngân sách địa phương từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng
thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong phương án quy hoạch đã xác
định được các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những đối
tượng được nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công
cộng trên địa bàn huyện.
Phương án điều chỉnhquy hoạch đề ra đảm bảo các mục tiêu phát triển
kinh tế của huyện theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020: Tốc
độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo
hướng tăng khu vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp xây dựng, giảm khu vực
nông lâm thủy sản.
Phương án điều chỉnh thể hiện có hiệu quả kinh tế, tăng nguồn thu từ giao
đất thương mại và đất ở, từ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đặc biệt
đất nông nghiệp sang đất ở và đất sản xuất kinh doanh, khai thác quỹ đất công
để giao cho thuê.
Trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện, dự
kiến các khoản thu, chi từ đất như sau:
Nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
khoảng 989 tỷ đồng. Chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng
642 tỷ đồng cho giai đoạn 2016-2020.
Qua số liệu tính toàn cân đối thu chi các khoản có liên quan đến đất, đến
năm 2020 đạt khoảng 346 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả của
phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.
3.2. Đánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến khả năng bảo đảm an ninh lƣơng thực.
Theo phương án điều chỉnh quy hoạch diện tích đất trồng lúa đến năm
2020 là 80.455,36 ha giảm 742,39 ha chủ yếu chuyển sang đất phi nông nghiệp
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, đến năm 2020 diện tích khu vực đất
trồng lúa vẫn được giữ lại tương đối cao và ổn định về năng suất.
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Ngoài ra, trong thời gian tới huyện đẩy mạnh sự dịch chuyển cơ cấu mùa
vụ gieo trồng lúa theo hướng tăng diện tích gieo trồng lúa Thu đông thông qua
việc cải tạo thủy lợi nội đồng, xây dựng hệ thống đê bao lửng chống lũ. Tăng
diện tích trồng các giống lúa có chất lượng tốt, năng suất cao.
Tiếp tục duy trì, mở rộng diện tích cánh đồng lớn gắn với sản xuất theo
chuỗi giá trị lúa gạo và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến
bộ, khoa học kỹ thuật cùng với việc triển khai các quy hoạch, đề án phục vụ tái
cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, gắn sản xuất với
thị trường, từng bước chuyên môn hóa trong sản xuất, tạo việc làm ổn định và
gia tăng thu nhập.
Bên cạnh, việc duy trì diện tích đất trồng lúa như trong phương án điều
chỉnh quy hoạch, huyện tiếp tục có chính sách để khuyến khích người dân tiếp
tục trồng và bảo vệ diện tích đất trồng lúa. Đồng thời, thực hiện các biện pháp
để cải tạo đất, thâm canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ
thuật canh tác để, tăng năng suất, sản lượng cây trồng.
Do vậy, phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất như trên đáp ứng
được yêu cầu về an toàn lương thực của huyện trong thời gian tới.
3.3. Đánh tác động của phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đối với việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ
dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển
mục đích sử dụng đất.
Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn
Đất tiếp tục chỉnh trang các khu dân cư hiện có và hình thành các dự án khu dân
cư đô thị tại khu vực Thị trấn Hòn Đất. Đồng thời, cũng bố trí quỹ đất ở mới tại
khu vực nông thôn nhằm thỏa mãn nhu cầu về đất ở mới theo quy mô phát triển
dân số của huyện đến năm 2020.
Theo phương án điều chỉnh, diện tích đất ở tại đô thị tăng 58,01 ha và đất
ở nông thôn tăng 99,77 ha đáp ứng đủ nhu cầu đất ở của người dân bao gồm cả
các hộ phải di dời do bồi thường đất đai liên quan đến các dự án.
Mặt khác, phương án cũng bố trí tăng quỹ đất sản xuất kinh doanh,
thương mại, dịch vụ hình thành cụm công nghiệp. Đây cũng là một trong những
giải pháp tạo ra nhiều công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện nói
chung và người dân bị thu hồi đất nói riêng.
Ngoài ra, huyện trong thời gian đến sẽ tập trung thúc đẩy quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế,tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo những ngành
nghề và việc làm mới gắn với làng nghề nông thôn theo hướng nông thôn mới
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giai đoạn 2016-2020, nâng cao giá trị lao động và cải thiện đời sống của một bộ
phận đáng kể các hộ nông dân thuộc diện phải di dời chỗ ở, số lao động phải
chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất.
Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm lao
động nông nghiệp, tăng lao động làm việc phi nông nghiệp phù hợp với nhu cầu
phát triển từng giai đoạn,Tạo việc làm có tính bền vững cho lao động, nâng tỷ lệ
sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn,Thực hiện xã hội hóa công tác
dạy nghề.
3.4. Đánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnhquy hoạch sử dụng
đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng.
Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, phương án điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã tính toán đầy đủ quỹ đất để đầu tư cho xây dựng
các khu thương mại, dịch vụ, khu dân cư,… Đồng thời, giúp địa phương chủ
động trong việc kiểm soát chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, cân đối điều hòa mục
đích sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch. Qua đó, tác động đến
sự dịch chuyển cơ cấu lao động và dân cư, giải quyết việc làm đáp ứng quá trình
đô thị hóa và phát triển hạ tầng trên địa bàn.
Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư phù hợp với sự phân
bố và phát triển lực lượng sản xuất. Quy hoạch các dự án dân cư, khu tái định
cư, khu dân cư vượt lũ, các trung tâm cụm xã, dành đủ đất để xây dựng kiên cố
hóa các công trình phúc lợi công cộng như trường học, y tế, TDTT, trụ sở cơ
quan, chợ sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của
nhân dân.
Phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất phát triển hạ
tầng từ nay đến năm 2020 tăng 244,59 ha nhằm thực hiện xây dựng các công
trình hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, yêu cầu phát triển ngành và
chuẩn nông thôn mới.
3.5. Đánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất việc tôn tạo di tích lịch sử - văn h a, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn
hoá các dân tộc.
Quy hoạch quỹ đất phù hợp để bố trí xây cơ sở hạ tầng kỹ thuật, duy trì,
bảo vệ đất sông rạch chính nhằm phục vụ tiêu thoát nước chống ngập úng và tạo
cảnh quan, góp phần bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường. Đồng thời duy
trì, bảo vệ đất di tích lịch sử văn hóa của huyện nhằm bảo tồn về mặt lịch sử của
di tích, duy trì bản sắc văn hóa dân tộc,
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Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016-2020 có 3 công trình
được công nhận là di tịch lịch sử (Chùa Khme Tổng Quản, Trùng tu di tích lịch
sử đình thần Vĩnh Tuy, Khu di tích lịch sử Xếp Ba Tàu). Việc hình thành các
khu di tích lịch sử mang lại giá trị văn hóa về tinh thần nêu cao nhận thức của
nhân dân về lịch sử văn hóa. Ngoài ra đây cũng là động lực thu hút khác du lịch
thăm quan thúc đẩy ngành du lịch và thương mại dịch vụ phát triển.
3.6. Đánh giá tác động của phƣơng án điều chỉnhquy hoạch sử dụng
đất đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
Phương án điều chỉnh quy hoạch đã xác định rõ tiềm năng các nguồn tài
nguyên thiên nhiên trên địa bàn. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
xác định rõ quan điểm và khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên tài
nguyên đất, tài nguyên nước, sử dụng và bảo vệ đất theo hướng bền vững, có
các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn trước mắt.
Bố trí các loại hình sử dụng đất mang tính thực tiễn, khoa học theo định
hướng phát triển kinh tế, xã hội và phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng
lĩnh vực phát triển của huyện, sẽ vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất vừa giảm
thiểu tác động xấu đến môi trường, đặc biệt đối với môi trường đất và nước.
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PHẦN III
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
I. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO
VỆ MÔI TRƢỜNG
1.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch xây dựng
và quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo hướng quy hoạch sử
dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả đất đai,
phòng chống thoái hóa đất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với ứng
phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Thực hiện tốt các nội dung của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày
13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa, trong đó chú trọng nội
dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, chuyển đất chuyên trồng
lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp, tuyên truyền nội dung
trách nhiệm của người sử dụng đất trồng lúa và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ
của Chính phủ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; đồng thời thực hiện cắm
mốc bảo vệ và xây dựng cơ sở dữ liệu vùng đất trồng lúa đã được khoanh định,
bảo vệ nghiệm ngặt của huyện.
Ưu tiên đầu tư, nghiên cứu, áp dụng biện pháp quản lý, sử dụng đất thích
hợp để giảm thiểu, cải thiện tình trạng thoái hóa đất.
Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn
chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám sát chặt
chẽ việc sử dụng chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường để không ảnh
hưởng tới môi trường đất và sinh hoạt của nhân dân.
Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp để tạo điều
kiện thu hút đầu tư và để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện,
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân sử dụng đất
tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.
1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trƣờng
Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn
huyện. Xây dựng chương trình quản lý môi trường, bao gồm các nội dung về
hoàn thiện việc nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường; chính sách về bảo
vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý thẩm định đánh giá tác động môi
trường; quản lý chất thải các cơ sở sản xuất kinh doanh; quản lý môi trường
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nông nghiệp và nông thôn, đô thị và các khu dân cư tập trung; quản lý chất thải
y tế độc hại, quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; quản lý môi
trường các nguồn tài nguyên như: nước, đất, không khí.
Trước mắt cần chú trọng vào các hoạt động như: bảo vệ nguồn nước mặt
trên địa bàn huyện gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải, hạn
chế tối đa những hoạt động có thể gây ô nhiễm nguồn nước, hạn chế tối đa tình
trạng lạm dụng hóa chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước; xây dựng cơ sở xử
lý nước thải, chất thải trong các trang trại chăn nuôi tập trung; xúc tiến xây dựng
các cơ sở xử lý chất thải, nước thải cho các khu đô thị, cụm công nghiệp theo
quy định; xây dựng các hệ thống thủy lợi, kiểm soát khai thác nước ngầm để hạn
chế tình trạng khai thác quá mức.
Hoàn thiện mạng lưới quan trắc đáp ứng nhu cầu giám sát chặt chẽ môi
trường. Bổ sung lực lượng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cơ cấu về
chuyên môn. Tăng cường ứng dụng các công nghệ và thiết bị đáp ứng nhu cầu
quan trắc, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường. Khẩn trương ứng dụng
công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát và phổ
biến các quy định về môi trường đến đối tượng giám sát và quản lý.
Giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước
thải trong các dự án đầu tư và trong các quy hoạch phát triển, nhất là các ngành
có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu về
môi trường.
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể
gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục.
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 với biến đổi
khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; coi ứng phó với biến đổi khí
hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
II. CÁC GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
2.1. Công bố quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất.
Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện được phê duyệt, UBND
Huyện chỉ đạo các ngành tổ chức thực hiện:
- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng các biện pháp cụ thể
để quản lý và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; công
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khai điều chỉnh sử dụng đất đai cho địa phương, ban ngành, các xã thị trấn và
nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý quy hoạch sau này.
- Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê
duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất
theo đúng quy hoạch và pháp luật. Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt để tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho quy
hoạch các ngành có liên quan, nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh việc sử
dụng đất không theo quy hoạch. Mặt khác, cũng cần nắm được các phát sinh
khách quan về nhu cầu sử dụng đất để giúp bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong
các kỳ điều chỉnh bổ sung và xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm; cũng
như phát hiện những bất hợp lý trong sử dụng đất của từng ngành để có những
tác động kịp thời nhằm tránh và hạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất.
- Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện phân bổ sử
dụng đất cho nhiều ngành, nhiều hạng mục do đó để thực hiện được phương án
điều chỉnh quy hoạch vấn đề lớn nhất là việc huy động vốn và cần có kế hoạch
cụ thể xây dựng và phát triển của huyện và các dự án đầu tư vào địa bàn đặc biệt
các dự án sản xuất, khu dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng.
2.2. Giải pháp về tăng cƣờng đầu tƣ ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý đất đai
Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai, tổ
chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng dụng
công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận
hành.
- Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống các
cơ quan quản lý đất đai từ tỉnh, huyện xuống đến xã và các đơn vị có liên quan,
đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch sử
dụng đất các cấp, các dự án.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất (Viễn thám, GIS…), nhất là các chương trình giúp nâng
cao năng lực và chất lượng công tác quy hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng
bộ về quy hoạch giữa các cấp.
- Trang bị đồng bộ và kịp thời các thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu của
công tác chuyển giao công nghệ mới vào quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất.
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2.3. Giải pháp về tăng cƣờng nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho
quản lý đất đai
- Xây dựng giải pháp và lộ trình bổ sung nâng cao năng lực cho cán bộ
quản lý và quy hoạch sử dụng đất các cấp, để có đủ khả năng thực hiện việc lập,
giám sát, thanh kiểm tra và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng
yêu cầu quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng đối với lực
lượng cán bộ tài nguyên và môi trường cấp xã cần có chính sách phù hợp để
tăng tính chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng biến động lớn như hiện nay.
- Chú trọng công tác đào tạo qua việc mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về
công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai - môi
trường theo phương thức hợp liên ngành cho cán bộ, công chức và đơn vị tư
vấn.
2.4. Giải pháp về giám sát môi trƣờng trong quá trình triển khai quy
hoạch sử dụng đất, đảm bảo cho sử dụng đất bền vững
- Bổ sung lực lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng.
Khẩn trương ứng dụng công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao năng lực kiểm
tra, giám sát và phổ biến các quy định về môi trường đến đối tượng giám sát và
quản lý.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể
gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Không xây dựng và đưa
vào sử dụng các công trình chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi
trường theo quy định của pháp luật.
- Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động bảo vệ môi trường; huy động sự tham
gia của toàn xã hội vào công tác bảo vệ môi trường.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải,… Xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch được duyệt, các trường hợp gây ô
nhiễm môi trường.
2.5. Giải pháp về công tác quản lý đất đai
a) Giải pháp chung về tổ chức, quản lý
- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nắm vững
Luật Đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi
trường. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển
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mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh
tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ. Kịp thời theo dõi những thay đổi về thị
trường đất đai để có kế hoạch bồi thường thoả đáng nhằm sử dụng đất đúng theo
kế hoạch.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải
thống nhất chặt chẽ từ tổng thể đến các địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; quy hoạch, kế hoạch của các
ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải dựa trên quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các cụm
công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất đô thị, đất xây
dựng các công trình phục vụ cho xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ
chức, đặc biệt là đo đạc, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận, đồng thời
có biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện kiểm kê hiện trạng sử
dụng đất 5 năm, thống kê hàng năm, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất trong thời gian tới.
- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong quá trình thực
hiện quy hoạch sử dụng đất toàn huyện và triển khai trên từng địa phương, từng
địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm. Ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng
các khu đất theo quy hoạch sử dụng đất toàn huyện và của từng xã, thị trấn và
phải xây dựng trên nền bản đồ địa chính để tạo thuận lợi cho việc giao đất, cho
thuê đất và chuyển mục đích sử dụng.
- Trong sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên, phải tạo ra được những đột phá và
động lực phát triển cho từng ngành và từng vùng. Kết hợp tốt giữa đầu tư từ
nguồn ngân sách với vốn của các thành phần kinh tế xây dựng cụm công nghiệp,
khu dân cư, các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng, với nguồn vốn xã hội
hoá về xây dựng cơ sở vật chất như: trường học, bệnh viện, cơ sở văn hoá - thể
thao.... Riêng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và nội thị, cần
phát huy mạnh mẽ phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.
- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất cho các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất. Khi giao
đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện các dự án của chủ đầu tư
để đảm bảo triển khai đúng tiến độ và khả thi.
- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển cụm công
nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho
các mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hướng
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sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi
phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển
khai theo quy định của pháp luật.
b) Trách nhiệm của UBND huyện, các phòng, ban, địa phương trong tổ
chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất
- Định kỳ hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả thực hiện
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ cho chương trình kiểm tra, giám sát
của Hội đồng nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, giám sát, điều
chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo luật định.
- Các ngành cấp huyện bám sát phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất sử dụng
của ngành mình để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới phải xin chủ
trương của UBND tỉnh, huyện và phối hợp với Sở, phòng Tài nguyên và Môi
trường lập thủ tục điều chỉnh theo quy định.
- Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thuế theo dõi và tổ chức thực
hiện các khoản thu từ đất theo quy định của pháp luật.
- Phòng Quản lý đô thị triển khai các quy hoạch thuộc phạm vi mình phụ
trách.
- Ban Quản lý dự án tổ chức xây dựng dự án khả thi và tiến hành xây
dựng cơ sở hạ tầng các công trình, dự án theo tiến độ của phòng Công thương,
phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Nội vụ và
các phòng, ban có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND huyện ban hành các
chương trình, chính sách để giải quyết việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân bị
thu hồi đất.
- Phòng Nội vụ phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các
địa phương tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và bổ sung lực lượng
cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong quá trình chia tách đơn vị hành
chính.
- Phòng Kinh tế xây dựng các giải pháp cụ thể sử dụng quỹ đất nông
nghiệp đạt hiệu quả cao, bền vững, xây dựng các công trình thủy lợi, tổ chức xây
dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường.
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III. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT HIỆU QUẢ
3.1. Giải pháp sử dụng đất nông nghiệp
Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm
ngặt. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước đảm
bảo lợi ích giữa các địa phương trong huyện có điều kiện phát triển công nghiệp
với các địa phương giữ nhiều đất trồng lúa (theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa).
3.2. Giải pháp mở rộng và quản lý đất chuyên dùng
Đất chuyên dùng chủ yếu là đất xây dựng các công trình kiến trúc và hạ
tầng cơ sở có thời gian sử dụng lâu dài, chi phí đầu tư tốn kém (đất xây dựng
cụm công nghiệp, thương mại, giao thông, thuỷ lợi…) trong tương lai, cùng với
sự phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng
được nâng cao, nhu cầu sử dụng đất cho các công trình nêu trên càng lớn. Vì
vậy, cần tiến hành chi tiết lập dự án đầu tư cho từng hạng mục công trình, đồng
thời tiết kiệm quỹ đất dự trữ cho các công trình khác và giai đoạn phát triển sau,
3.3. Giải pháp mở rộng và quản lý đất đô thị
Sớm có chi tiết về mặt bằng tổng thể, quy hoạch các khu trung tâm các
đơn vị hành chính tại các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thi công
cho từng hạng mục công trình.
Đất khu đô thị và các điểm dân cư tập trung ở các xã, thị trấn theo kế
hoạch từng năm mở rộng đến đâu thì giao đất đến đó, tránh giao ồ ạt gây xáo
trộn và lãng phí đất. Kế thừa các công trình đã có để tiết kiệm vốn đầu tư và quỹ
đất.
3.4. Giải pháp mở rộng và quản lý đất khu dân cƣ nông thôn
Trong những năm trước mắt nên bố trí đất ở cho các hộ mới phát sinh
trong các khu dân cư nông thôn hiện hữu.
Tiến hành quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phù hợp nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.
IV. GIẢI PHÁP VỐN ĐẦU TƢ VÀ ĐẦU RA CHO SẢN PHẨM
- Giải pháp quan trọng nhất, quyết định thực hiện thành công quy hoạch
sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu và giải quyết các vấn đề xã hội là việc huy động
và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phát huy cao các nguồn nội lực và
tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài.

178

Báo cáo tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất

- Thực hiện chủ trương tiết kiệm để tăng vốn đầu tư phát triển, tăng cường
công tác kiểm tra chất lượng công trình, xử lý kịp thời các vi phạm về chất
lượng công trình, tránh lãng phí thất thoát vốn và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư
xây dựng.
- Tranh thủ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI). Đồng thời, tăng cường các hoạt động kinh tế đối ngoại,
xúc tiến đầu tư và các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư FDI, Ngân sách huyện
cần ưu tiên đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng trên địa bàn,
tạo môi trường thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế ngoài tỉnh đến đầu tư.
- Phát triển mạnh mạng lưới chợ và các cơ sở kinh doanh thương mại,
dịch vụ đến các địa bàn cơ sở, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh
vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu mua chế biến nông thuỷ sản, tham
gia các hội chợ triển lãm nông nghiệp, thương mại để tiếp thị sản phẩm hàng
hoá của địa phương. Đồng thời, khuyến khích các loại hình kinh tế trang trại,
kinh tế hợp tác xã và hợp tác, nhất là ở các vùng nuôi trồng thuỷ sản, các làng
nghề thủ công. Thông qua kinh tế hợp tác đảm bảo cung cấp các dịch vụ sản
xuất, thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, làm
đầu mối thông tin thị trường, hướng dẫn kỹ thuật…
V. GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
5.1. Chính sách về đất đai
- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của
Trung Ương và của tỉnh phục vụ cho quá trình quản lý, sử dụng đất.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
5.2. Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông
nghiệp
- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa.
- Hạn chế tối đa nhằm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong vùng
quy hoạch sang phi nông nghiệp bằng chính sách thuế chuyển mục đích sử
dụng.
5.3. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất
- Chính sách về tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công
nghiệp, đô thị, khu dân cư trên cơ sở quy định của nhà nước (nếu có).
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- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi, bố trí với việc
kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất.
- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá
tại chỗ, tránh tình trạng tập trung dân cư vào khu vực đô thị.
- Thực hiện các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả của
phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như phát triển hạ tầng phải gắn với
khai thác quỹ đất liền kề, dành quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng
nguồn thu cho địa phương; đồng thời phải nâng cao công tác giám sát quy hoạch
sử dụng đất sau khi được phê duyệt và công bố quy hoạch.
5.4. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù
- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc
về quốc phòng, an ninh.
- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang,
nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa.
- Chính sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư
vào các cụm công nghiệp.
5.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và
duy trì cải thiện môi trƣờng trong việc khai thác sử dụng đất đai
- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với
phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp.
- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong
đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị).
- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường.
- Tăng cường áp dụng các giải pháp để việc sử dụng đất đảm bảo yêu cầu
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững như có cơ chế, chính sách để thu hút đầu
tư xây dựng hạ tầng; phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng bộ với cơ sở
hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
5.6. Chính sách ƣu đãi
- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng… theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm
thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
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- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ
sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân, từ đó nhân
dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai.
- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với người có công với
cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác.
- Có chính sách đãi ngộ cho những cán bộ, công nhân có trình độ chuyên
môn, tay nghề cao để thu hút nguồn nhân lực này góp phần vào xây dựng phát
triển kinh tế - xã hội của huyện.
5.7. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tƣ trở lại
- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất,
điều tra, đánh giá phân loại đất đai.
- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối
tượng thuê đất để tăng cường quản lý về đất đai theo quy định của pháp luật.
- Các đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng thời gian
theo quy định.
- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức được Nhà nước giao
đất (không phải thuê đất, nộp tiền sử dụng đất) để có kế hoạch sử dụng đất hợp
lý, tránh lãng phí về đất đai.
VI. GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỘI KHÍ HẬU (BĐKH)
Đối với huyện Hòn Đất trên các tuyến đê bao khi có các kênh rạch, sông
tiêu thoát ra biển cần xây dựng cầu phục vụ giao thông, đồng thời xây dựng các
cống ngăn mặn, thủy triều, sóng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động của
BĐKH gây nước biển dâng.
Quy hoạch, xây dựng hệ thống đê bao, kè chắn sóng, công trình ngăn
mặn,… phải gắn liền với quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất và sự phát
triển chung trong khu vực. Khi tiến hành các dự án đầu tư mới về các công trình
hạ tầng quan trọng cần lưu ý cao trình có xét đến yếu tố tác động do BĐKH gây
ra.
Di dời những hộ dân sinh sống gần các tuyến đê bao, kè chắn sóng, hạn
chế khai thác và sử dụng đất quanh các khu vực này nhằm hạn chế thấp nhất
những thiệt hại về con người và kinh tế cho người dân.
Tiến hành tính toán, dự báo về khả năng xói lở, bồi lắng trên hệ thống
kênh rạch chính do tác động của BĐKH để có những giải pháp công trình, quy
hoạch, giáo dục cộng đồng trong công tác phòng chống sạt lở.
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Đối với các công trình lấy nước từ sông lớn xây dựng quy trình lấy và tiêu
thoát nước ngọt phục vụ sản xuất, ngăn mặn. Khả năng vận hành đảm bảo được
tưới, tiêu, phòng chống xói lở.
Đối với các cống tiêu thoát trong nội đồng xây dựng quy trình vận hành
theo chế độ luân chuyển nước ngọt, tiêu thoát nước giữa các vùng với nhau
nhằm tăng khả năng cấp, thoát nước.
Xây dựng tuyến kiểm soát lũ nhằm hạn chế lũ từ vùng Tứ Giác Long
Xuyên tràn xuống, nạo vét mở rộng các kênh trục, kênh cấp I nhằm tăng cường
nước ngọt cho toàn vùng. Xây dựng cống ngăn mặn ven sông ở cuối các kênh
tiếp nước, ngăn mặn từ biển Tây.
Kiểm soát được tốc độ thải chất thải khí thải nhà kính, giảm nhẹ tác động
của BĐKH đến môi trường sống của con người như: giảm thiểu ô nhiễm không
khí, ô nhiễm nguồn nước, sản xuất nông nghiệp an toàn, sản xuất công nghiệp
sạch hơn, giảm khả năng lây lan và lan truyền bệnh tật và ô nhiễm môi trường
sau thiên tai.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đến
năm 2020 là công tác hết sức quan trọng và cần thiết áp dụng Luật đất đai năm
2013, Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được xây dựng dựa trên sơ
sở đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử
dụng đất các ngành, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất và kế
hoạch sử dụng đất kỳ trước gắn liền với thực trạng, định hướng chiến lược phát
triển kinh tế - xã hộicủa huyện, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòn Đất được xây
dựng theo đúng trình tự hướng dẫn của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày
02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc
lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất là cơ sở
quan trọng để địa phương làm căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội,lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đóng vai trò quan trọng góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phát triển đô thị và nông thôn, tăng
cường đầu tư vào đất, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn
đặc biệt là công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bồi
thường liên quan đến đất.
Nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất
đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhu cầu sử dụng đất của cả ba cấp quản lý, cân
đối hài hòa lợi ích của các ngành, các lĩnh vực, các mục đích sử dụng, nhu cầu
và khả năng đáp ứng về đất đai, bám sát các chỉ tiêu phân khai của tỉnh đồng
thời phân bổ chỉ tiêu cho các xã,thị trấn đảm bảo tính thực tiễn, nâng cao tính
tính khả thi của phương án.
Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện
trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài, ổn định chính trị,
quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, là căn cứ để điều
chỉnh phân bố lại dân cư, lao động, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài
nguyên đất, lao động trên từng địa bàn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và
chất lượng cuộc sống của các tầng lớp dân cư.
Sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất được cân nhắc trên cơ sở đánh giá
hiệu quả về mặt kinh tế, an ninh lương thực, môi trường, vì vậy đảm bảo tính
bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
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Để đảm bảo cho quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất
nông nghiệp có xu hướng giảm do chuyển sang đất phi nông nghiệp. Bên cạnh
đó, việc xác định vị trí để quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư…,
đã được khảo sát cụ thể và cân nhắc về hiệu quả kinh tế, trên cơ sở ưu tiên đất
tốt để sản xuất nông nghiệp, các loại đất nông nghiệp chuyển sang sử dụng vào
mục đích phi nông nghiệp là đất bị nhiều yếu tố hạn chế đến quá trình sử dụng
đất vào mục đích nông nghiệp.
Diện tích đất lúa chỉ chuyển sang các mục đích khác khi thực sự cần thiết
hoặc đối với các dự án có tính chất bắt buộc. Theo kế hoạch diện tích đất lúa
chuyển sang các mục đích khác chủ yếu là đất lúa có năng suất thấp.
Quỹ đất dành cho phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất và xã hội được cân
nhắc kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tất cả các ngành như: Công
nghiệp, giao thông, thủy lợi, xây dựng, giáo dục, văn hóa - thể thao, thương mại
- dịch vụ, an ninh quốc phòng, di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang, nghĩa địa…,
nhằm hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng trong toàn huyện, khắc phục dần những
sự khác biệt về kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần giữa khu vực đô thị và
nông thôn. Từ đó, tạo tiền đề và động lực thu hút đầu tư phát triển, tạo việc làm,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Đất phát triển khu đô thị, khu dân cư nông thôn được xem xét cho từng
vùng, từng địa điểm đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù từng khu vực và
mục tiêu đô thị hóa.
Nhìn chung, phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất
đến năm 2020 có tính khả thi cao phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
II. KIẾN NGHỊ
Để phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện thực hiện và
mang lại hiệu quả cao, kiến nghị một số nội dung sau:
- Phương án điều chỉnh quy hoạch phải được công bố rộng rãi cho các địa
phương, ban ngành, tuyên truyền, công bố rộng rãi trong nhân dân.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo phương án điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, tăng hiệu lực pháp lý của quy
hoạch kế hoạch sử dụng đất.
- Phương án quy hoạch sử dụng đất của huyệnphân bổ sử dụng đất cho nhiều
ngành, nhiều hạng mục do đó để thực hiện được vấn đề lớn nhất là tăng cường kêu
gọi đầu tư, huy động vốn và cần có kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục.
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- Cụ thể hoá phương án điều chỉnh quy hoạch huyện thông qua lập kế
hoạch sử dụng đất đến hàng năm, Nâng cao tính khả thi của kế hoạch sử dụng
đất hàng năm.
- Thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn.
- Ưu tiên chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tiến
tới xây dựng hệ thống thông tin đất trên địa bàn.
- Có chính sách hợp lý về các hình thức đầu tư đối với địa bàn vùng nông
thôn, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
đầu tư vào địa bàn huyện.
- Để phương án điều chỉnh quy hoạch kế hoạch thực thi, cần có sự quan
tâm đúng mức của chính quyền các cấp. Hàng năm có những tổng kết việc thực
hiện sử dụng đất theo phương án điều chỉnh quy hoạch và có những điều chỉnh
cần thiết thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
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