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ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản 

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trƣờng sống, là địa bàn phân 

bố dân cƣ, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài 

nguyên đất có hạn không tái tạo lại đƣợc trong đó dân số tăng nhanh dẫn đến 

nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này 

cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Hiến pháp nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy 

định tại Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn 

lực quan trọng phát triển đất nƣớc, đƣợc quản lý theo pháp luật ; Luật Đất đai 

năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 

một trong những nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai". 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nƣớc về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa 

phƣơng và của đất nƣớc theo nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nƣớc quản lý thống 

nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai đƣợc sử dụng 

tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.  

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 

(2011 - 2015) huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại 

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013. Tuy nhiên, do tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội trong những năm gần đây của huyện có những biến động 

lớn nên các chỉ tiêu phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện không còn phù hợp. Do vậy, 

huyện đã lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu 2016 đƣợc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

2125/QĐ-UBND ngày 29/10/2018. Đến nay, kỳ quy hoạch đến năm 2020 đã 
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hết, do vậy, để điều hoà quan hệ sử dụng đất trong quá trình xây dựng phát triển 

đô thị, hệ thống giao thông, thuỷ lợi, đất ở nông thôn và phát triển nông nghiệp 

nhằm đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu 

khống chế về đất đai đối với nhu cầu của các ngành trên địa bàn huyện và nhu 

cầu sử dụng đất của các xã trên phạm vi của huyện. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cùng với sự 

giúp đỡ, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh, Uỷ ban nhân dân 

huyện Hữu Lũng tổ chức triển khai lập “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn”.   

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Căn cứ pháp lý của công tác lập quy hoạch sử dụng đất 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

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

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

- Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban 

thƣờng vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai, 

thi hành Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh 

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

2020) tỉnh Lạng Sơn; 

- 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; 
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- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; 

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

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

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

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

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

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

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Thông tƣ số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

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

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

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

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

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

sử dụng đất; 
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- Thông tƣ số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tƣ số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hƣớng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc; 

 - Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu 

Lũng thời kỳ 2011 - 2020; 

 - Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng; 

- Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội dọc tuyến đƣờng cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035; 

- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 

2024; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2020 - 2024 (lần 1); 

- Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030; Quyết định số 1465/QĐ-UBND ngày 01/8/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 

của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 
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- Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020 - 2035; 

- Văn bản số 929/UBND-KT ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc chuẩn bị lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

cấp huyện. 

2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tƣ liệu bản đồ 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hữu Lũng thời kỳ 

2011 - 2020. 

- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020). 

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đến năm 2020, kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

- Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cƣ nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

- Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, khai thác khoáng sản, 

thƣơng mại dịch vụ, nông lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, giáo dục, 

du lịch,... 

- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng. 

- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Hữu Lũng. 

- Niên giám thống kê huyện Hữu Lũng các năm từ 2011 đến năm 2019. 
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- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2014, 2019; Thống kê đất đai các năm từ 

năm 2015 đến năm 2020 huyện Hữu Lũng. 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2015, năm 2016, năm 2017, năm 2018, 

năm 2019, năm 2020 của huyện Hữu Lũng; 

- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây 

dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hữu Lũng. 

- Báo cáo kết quả công tác tài nguyên môi trƣờng từ năm 2011 đến năm 

2020 của huyện Hữu Lũng. 

- Báo cáo phát triển kinh tế xã hội huyện Hữu Lũng các năm từ năm 2011 

đến năm 2020. 

III. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT 

3.1. Mục đích 

- Đánh giá đúng thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, tạo ra tầm 

nhìn tổng quát về phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. 

- Làm cơ sở phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Tạo cơ sở đƣa công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đi 

vào nề nếp và có hiệu quả. 

- Quy hoạch sử dụng đất phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã. 

- Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng. 

- Bảo đảo sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, 

địa phƣơng và khả năng, quỹ đất của huyện nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có 

hiệu quả. 
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- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Khoanh định, phân bố đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế 

trong thời gian tới, là cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đảm bảo hài hoà giữa các mục 

tiêu, phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng, đảm 

bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

- Tạo điều kiện cho việc thu hút các dự án đầu tƣ, hình thành các vùng sản 

xuất nông nghiệp, các trung tâm văn hoá - xã hội và dịch vụ, góp phần thực hiện 

quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chiến lƣợc phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện đến năm 2030. 

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, 

đồng thời tăng cƣờng bảo vệ, cải thiện môi trƣờng sinh thái và giữ gìn cảnh 

quan thiên nhiên trong quá trình khai thác sử dụng đất đai cho phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

3.2. Yêu cầu 

- Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải phù hợp với quy hoạch 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi, tính khoa học, phù 

hợp với quy hoạch quy hoạch của tỉnh đã đƣợc phê duyệt, các chỉ tiêu đƣợc quy 

hoạch tỉnh phân khai, đảm bảo đất đai đƣợc sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, 

phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện, nhu cầu của thị 

trƣờng, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa các ngành, các lĩnh 

vực trong huyện. 

- Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, nội dung theo quy định tại 

Luật Đất đai năm 2013, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật số 35/2018/QH14 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP ngày 07/5/2019. 

IV. SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

Sản phẩm của dự án lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (04 bộ) bao gồm: 
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+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 tỷ lệ 1:25.000. 

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1:25.000. 

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1:25.000. 

+ Các bảng biểu và phụ lục. 

V. BỐ CỤC BÁO CÁO THUYẾT MINH 

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 

và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn ngoài phần 

đặt vấn đề, phần kết luận và kiến nghị, gồm 5 phần chính: 

Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; 

Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai; 

Phần III: Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Phần IV: Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất. 

Phần V: Giải pháp thực hiện. 
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Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Hữu Lũng là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách thành 

phố Lạng Sơn 70 km về phía Nam. Có toạ độ địa lý từ 21
0
23' đến  21

0
45' vĩ độ 

Bắc, từ 106
0
10' đến 106

0
32' kinh độ Đông, bao gồm 23 xã và 01 thị trấn. Huyện 

có vị trí địa lý nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn; 

- Phía Đông giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang; 

- Phía Nam giáp huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; 

- Phía Tây giáp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc, Hữu Lũng có đƣờng cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và đƣờng sắt liên vận 

Quốc tế đi theo hƣớng Tây Nam - Đông Bắc rất thuận tiện cho việc giao lƣu 

hàng hoá, thƣơng mại - dịch vụ với các tỉnh trong nƣớc, các tỉnh phía Nam nƣớc 

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, cũng nhƣ các nƣớc ở phía Bắc Châu 

Á, tạo điều kiện thuận lợi cho Hữu Lũng trong việc giao lƣu hàng hóa, tiếp thu 

tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, là điều 

kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Là huyện thuộc vùng núi thấp của tỉnh Lạng Sơn, địa hình phân chia rõ rệt 

giữa vùng núi đá vôi phía Bắc với vùng núi đất phía Nam. Phần lớn diện tích ở 

vùng núi đá vôi có độ cao 450 – 500 m, vùng núi đất có độ cao trên dƣới 100 m 

so với mặt nƣớc biển. Nhìn chung, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các 

dãy núi đá vôi độ dốc lớn phía Bắc cũng nhƣ các dãy núi đất sắp xếp theo dạng 

bát úp phía Nam huyện. 
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Địa hình núi đá chiếm trên 25% tổng diện tích tự nhiên, giữa vùng núi đá 

là những thung lũng nhỏ tƣơng đối bằng phẳng, đây là vùng đất thuận lợi cho 

sản xuất nông nghiệp. Xen kẽ các vùng núi đất là các giải ruộng bậc thang phân 

bố theo các sƣờn núi, dọc sông. Ngoài ra, đất sản xuất nông nghiệp đƣợc tạo bởi 

các khe suối từ nhiều đời nay. 

1.1.3. Khí hậu 

Hữu Lũng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nét đặc trƣng 

của vùng núi phía bắc, mùa đông lạnh, thời tiết khô hanh ít mƣa, mùa hè nóng 

ẩm, mƣa nhiều, có năm chịu ảnh hƣởng của bão.  

Hữu Lũng có nền nhiệt tƣơng đối thấp, nhiệt độ trung bình năm 21 - 22
0
C 

nhiệt độ trung bình thấp nhất trong tháng 01 là 15,1
0
C, nhiệt độ cao nhất vào 

tháng 7 là 28
0
C, biên độ dao động ngày và đêm cũng nhƣ các tháng trong năm 

khá lớn. Độ ẩm không khí trung bình là 79%, cao nhất vào tháng 4 là 86%, thấp 

nhất vào tháng 12 là 72%. Lƣợng mƣa trung bình 1.200 - 1.600 mm/năm. 

Hữu Lũng chịu ảnh hƣởng của khí hậu vùng núi phía Bắc, khô lạnh, ít 

mƣa về mùa đông, nóng ẩm nhiều về mùa hè. Lƣợng bức xạ hàng năm ở Hữu 

lũng là 114 KCal/ cm
2
, trong đó các tháng mùa hè đều trên 10KCal/ cm

2
/tháng, 

mùa đông lớn hơn 5,5 KCal/ cm
2
/tháng. Nhiệt độ trung bình hàng năm 22,7

0
C. 

Tháng 01 có nhiệt độ không khí trung bình thấp nhất 15
0
C và tháng 7 có nhiệt 

độ cao nhất 28,5
0
C. Đặc điểm chung của vùng là tổng nhiệt độ lớn hơn 8.000

0
C, 

nhiệt độ tháng 01 xấp xỉ 15
0
C. 

1.1.4. Thủy văn 

Hữu Lũng có 2 con sông lớn: sông Thƣơng chảy qua huyện theo hƣớng 

Đông Bắc - Tây Nam qua huyện Chi Lăng, Hữu Lũng xuôi về Bắc Giang. Trong 

ranh giới của Hữu Lũng, thung lũng sông Thƣơng đƣợc mở rộng trên 30 km;  

sông Trung bắt nguồn từ vùng núi Thái Nguyên chảy qua huyện Hữu Lũng theo 

hƣớng Tây Bắc - Đông Nam đổ vào sông Thƣơng ở phía bờ phải tại Na Hoa. 

Sông Trung chảy trong vùng đá vôi, thung lũng hẹp, độ dốc trung bình lƣu vực 

sông là 12,8%.  
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1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Đƣợc phát triển trên nền địa chất cách đây khoảng 200 triệu năm, các biến 

động kiến tạo và quá trình phong hóa đã hình thành nên các nhóm đất Feralit có 

nguồn gốc đá mẹ trầm tích, sa thạch xen lẫn đá vôi và nhóm đất dốc tụ phù sa 

sông suối ở Hữu Lũng với tổng diện tích khoảng 43.000 ha chiếm khoảng 53% 

tổng diện tích tự nhiên. 

+ Nhóm đất Feralit có diện tích khoảng 42.000 ha chiếm khoảng 98% 

diện tích đất nghiên cứu, bao gồm các loại: Feralit vàng nhạt phát triển trên đá 

cát, sa thạch cuội kết, silic, quazit; đất feralit vàng đỏ phát triển trên đá sét, phấn 

sa, phiến thạch, argilit; đất feralit vàng trên đá mắcma axit, granit, liparit, 

porphia thạch anh; đất feralit đỏ nâu hình thành trên sản phẩm phong hoá đá vôi; 

đất feralít nâu vàng trên phù sa cổ; đất feralit biến đổi do trồng lúa nƣớc. 

+ Nhóm đất phù sa và sản phẩm dốc tụ có khoảng 1.000 ha chiếm khoảng 

2% diện tích đất nghiên cứu bao gồm: đất phù sa đƣợc bồi hàng năm dọc theo 2 

bờ sông; đất trồng lúa do sản phẩm dốc tụ; đất phù sa trên nền feralit. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

Hệ thống sông, suối, kênh, mƣơng của huyện Hữu Lũng gồm có 2 con 

sông lớn chảy qua là sông Thƣơng  và sông Trung.  

Sông Thƣơng dài 157 km bắt nguồn từ dãy núi Nà Pá Phƣớc cao 600 m 

gần ga Bản Thí của huyện Chi Lăng chảy qua huyện theo hƣớng Đông Bắc - 

Tây Nam xuôi về tỉnh Bắc Giang. Sông Thƣơng có độ rộng bình quân chỉ 6 m, 

độ cao trung bình 176 m, độ dốc lƣu vực 12,5%, lƣu vực dòng chảy trung bình 

năm là 6,46 m
3
/s, lƣu lƣợng vào mùa lũ chiếm khoảng 67,6 - 74,9%, còn mùa 

cạn là 25,1 - 32,4%. Sông Thƣơng là nguồn nƣớc chủ yếu phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt của nhân dân các dân tộc trong huyện. 

Sông Trung bắt nguồn từ vùng núi Thái Nguyên chảy qua huyện theo 

hƣớng Tây Bắc - Đông Nam đổ vào sông Thƣơng ở phía bờ phải tại thôn Nhị 

Hà, xã Sơn Hà. Sông Trung chảy trong vùng đá vôi, thung lũng hẹp, độ dốc 

trung bình lƣu vực sông là 12,8%. 
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Ngoài ra, huyện còn có các ao, hồ nhƣ hồ Cai Hiển; hồ Chiến Thắng; hồ 

Tổng Đoàn,… và ở khắp các xã trong huyện đều có các con suối lớn, nhỏ chảy 

quanh các triền khe, chân đồi ven theo các làng, bản, chân ruộng. 

Hệ thống sông, suối, kênh mƣơng cùng các ao hồ của huyện đảm bảo 

nguồn cung cấp nƣớc cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hệ 

thống sông, suối với địa hình dốc có thể phát triển thuỷ điện nhỏ. 

Nguồn nƣớc ngầm của huyện cũng khá dồi dào với chất lƣợng tốt. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Diện tích rừng của huyện Hữu Lũng chiếm hơn 41% diện tích tự nhiên 

của huyện, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Diện tích 

rừng đƣợc phân bố ở hầu hết các xã và thị trấn trong huyện, song phân bố nhiều 

ở các xã Hữu Liên, Yên Bình, Hòa Bình, Yên Sơn, Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa 

Thắng. Diện tích rừng của huyện góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh thái, giữ 

nƣớc đầu nguồn, hạn chế quá trình xô lũ, xói mòn của đất, duy trì cảnh quan và 

bảo vệ môi trƣờng.  

Rừng tự nhiên thƣờng gặp là kiểu rừng nhiệt đới thƣờng xanh nửa rụng lá, 

vùng núi cao có thể gặp các loại rừng lá kim á nhiệt đới. Rừng trồng phần lớn là 

keo trăm các loại. Tuy nhiên, hiện nay cũng bị tàn phá khá nặng nề, nhiều vùng 

rừng cây gỗ trữ lƣợng cao nay đã biến thành đất trống đồi trọc. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Hữu Lũng có nguồn đá vôi phong phú hàm lƣợng CaO khoảng 55% là 

nguyên liệu để sản xuất ximăng, tập trung ở Đồng Tân, Vân Nham với trữ lƣợng 

ƣớc khoảng 14 triệu tấn, các mỏ đất sét ở Đồng Tân, Minh Sơn, có thể sử dụng 

làm phụ gia trong sản xuất ximăng trữ lƣợng khoảng 9,8 triệu tấn. Ngoài ra, các 

vật liệu xây dựng nhƣ cuội sỏi, cát và đá vôi có thể khai thác ở nhiều nơi ven 

đƣờng quốc lộ 1A để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật 

liệu xây dựng của huyện và tỉnh Lạng Sơn. 

1.2.5. Tài nguyên văn hóa - du lịch 

Hữu Lũng là huyện miền núi thấp có khí hậu ôn hòa đặc sắc của vùng núi, 

lại rất thuận lợi về giao thông, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đa 

dạng phong phú, lại cách Hà Nội không xa, khoảng 80 km là tiềm năng, điều 

kiện tự nhiên quý giá để huyện phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch: 
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- Trên địa bàn huyện có nhiều dân tộc sinh sống nhƣ dân tộc Tày, Nùng, 

Kinh, Hoa, Dao, Sán Chỉ với bản sắc văn hoá riêng, có các làn điệu hát Then, 

hát Lƣợn, hát Lƣợn cổ Tày, Nùng; múa Chầu, múa Sƣ Tử,... và kiến trúc xây 

dựng nhà sàn mang đậm sắc thái của vùng xứ Lạng. 

- Hữu Lũng có khá nhiều di tích đình, đền, chùa nhƣ Đền Bắc Lệ (xã Tân 

Thành); Đền Quan Giám Sát, Đến Chầu Lục (xã Hòa Lạc); Chùa Cã (xã Minh 

Sơn); Đền Suối Ngang (xã Hòa Thắng); Đền Phố Vị (xã Hồ Sơn); Đền Chúa Cà 

Phê, Đền Voi Xô (xã Hòa Thắng); Đền Ba Nàng (xã Cai Kinh); lễ hội Chò Ngô 

(xã Yên Thịnh),... là những điểm thu hút khách du lịch tâm linh của cả vùng và 

tỉnh. Ngoài ra các xã, thôn làng đều có những lễ hội riêng với nhiều hoạt động 

văn hóa cổ truyền độc đáo. 

- Hữu Lũng có phong cảnh đẹp của vùng trung du miền núi phía Bắc, có 

nhiều địa danh, thắng cảnh trên địa bàn nhƣ Mỏ Heo xã Đồng Tân (có suối với 

phong cảnh đẹp); các xã Yên Thịnh, xã Hữu Liên môi trƣờng và phong cảnh 

đẹp, có nhà sàn, suối nƣớc, rừng cây; xã Tân Lập có hang Dơi, hang Thờ, hang 

Đèo Thạp; xã Thiện Kỳ có hang Rồng,... đều là những điểm có thể phát triển các 

loại hình du lịch nhƣ du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch leo núi, du lịch 

nghỉ ngơi an dƣỡng, mua sắm kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo,... Khi đƣợc 

đầu tƣ xây dựng và tuyên truyền quảng bá tốt, Hữu Lũng sẽ thu hút đƣợc nhiều 

du khách, phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch. 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trƣờng 

- Hữu Lũng có thảm thực vật đa dạng, với điều kiện đất đai, khí hậu và 

cấu trúc địa hình tự nhiên tạo cho thảm thực vật của huyện phong phú trên cả 

vùng núi đá vôi và núi đất. Theo số liệu thống kê, thảm thực vật của huyện có 

nhiều loại gỗ quý nhƣ: trai, nghiến, hoàng đàn, trò chỉ,... phân bố ở các xã phía 

Bắc. Thảm thực vật ở đây có thể cung cấp nguồn gỗ để phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt, bảo vệ đất, cải tạo môi trƣờng.  

Nhìn chung, mức độ ô nhiễm môi trƣờng ở Hữu Lũng còn chƣa đáng kể. 

Tuy nhiên, gần đây, với việc xây dựng các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng 

dẫn đến tập trung một số lƣợng lớn nhân công, phƣơng tiện, máy móc, nguyên vật 
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liệu, các chất thải sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cùng chất thải 

sinh hoạt cũng đã phần nào ảnh hƣởng đến môi trƣờng cần sớm đƣợc quan tâm. 

Các phƣơng tiện giao thông cơ giới hoạt động tạo ra chất thải, khí thải độc 

hại và gây tiếng ồn, gây bụi làm ô nhiễm không khí, ảnh hƣởng tới nhân dân hai 

bên đƣờng. Thảm thực vật xung quanh khu vực công trƣờng đang thi công, dọc 

theo các tuyến giao thông bị ô nhiễm bụi. 

Bên cạnh đó, một số khu dân cƣ tập trung, mật độ xây dựng lớn và và các 

khu chợ dịch vụ, trung tâm y tế bắt đầu có lƣợng chất thải lớn nhƣng lại chƣa có 

hệ thống thu gom và xử lý nƣớc, rác thải, vì vậy phần nào đã làm ô nhiễm không 

khí và nguồn nƣớc mạch nông. Tập quán sử dụng các chất đốt dạng thô (than, củi, 

rơm rạ), các sản phẩm nhựa, nilon trong sinh hoạt của nhân dân; sử dụng nhiều 

các hóa phẩm để trừ sâu, diệt cỏ dại và phân hóa học trong sản xuất nông nghiệp; 

các chất thải trong quá trình sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp; cùng với 

việc sử dụng mìn khai thác đá, đánh bắt bừa bãi đã ảnh hƣởng không nhỏ đến tính 

đa dạng sinh học, ảnh hƣởng đến môi trƣờng sinh thái tự nhiên của huyện. 

1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trƣờng 

1.4.1. Thuận lợi 

Là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc, Hữu Lũng có đƣờng cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, quốc lộ 1A cũ và đƣờng 

sắt liên vận Quốc tế đi theo hƣớng Tây Nam - Đông Bắc rất thuận tiện cho việc 

giao lƣu hàng hoá, thƣơng mại - dịch vụ với các tỉnh trong nƣớc, các tỉnh phía 

Nam nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, tạo điều kiện thuận lợi cho 

Hữu Lũng trong việc giao lƣu hàng hóa, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật công 

nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, là điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Địa hình đa dạng, khí hậu theo mùa, nguồn tài nguyên dồi dào là điều 

kiện thuận lợi để đa dạng hóa cây trồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

Hữu Lũng có nguồn đá vôi phong phú, có các mỏ cuội sỏi, cát,…là nguồn 

nguyên liệu dồi dào cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 

của huyện và tỉnh Lạng Sơn. 
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Tài nguyên du lịch, nhân văn, cùng nhiều hoạt động lễ hội và các danh 

lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử, đền chùa là yếu tố thuận cho phát triển 

ngành du lịch của huyện.  

1.4.2. Khó khăn, hạn chế 

Huyện Hữu Lũng còn nghèo, ngân sách chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách 

cấp trên, thiếu vốn đầu tƣ, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại còn 

nhiều khó khăn, đặc biệt là các tuyến đƣờng giao thông nông thôn. 

Tình hình biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ: 

mƣa lớn gây lũ quét, sạt lở đất trong những năm qua gây thiệt hại tài sản, cây 

cối, hoa màu của nhân dân và ảnh hƣởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời 

sống nhân dân trên địa bàn huyện.  

Địa hình núi cao, chia cắt, độ dốc lớn, dân cƣ phân tán, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm nhƣng chƣa bền vững; trình độ dân trí chƣa đồng đều, tƣ tƣởng trông chờ, 

ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nƣớc vẫn còn tồn tại ở một bộ phận ngƣời dân; sản 

xuất nhỏ lẻ, manh mún; các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn 

giáo để thực hiện các hoạt động chống phá, ảnh hƣởng đến việc giữ gìn và củng 

cố khối đoàn kết các dân tộc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 

2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Trong những năm qua, thực hiện đƣờng lối đổi mới cơ chế thị trƣờng có 

sự quản lý Nhà nƣớc, kinh tế tỉnh Lạng Sơn nói chung và huyện Hữu Lũng nói 

riêng đã có bƣớc phát triển khá rõ rệt. Kinh tế phát triển ổn định, tăng bình quân 

đạt 4,92%/năm, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân tăng 

1,66%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 11,80%/năm; khu vực thƣơng mại - 

dịch vụ bình quân tăng 4,26%/năm.  

 Về các vấn đề xã hội những năm gần đây cũng đạt đƣợc những kết quả 

khả quan. Bình quân lƣơng thực đầu ngƣời năm 2020 đạt 373,49 kg/ngƣời/năm. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,74% năm 2015 xuống còn 6,73% năm 2020. 
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Bảng 01: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm  

2011 

Năm  

2015 

Năm 

2020 

1 Cơ cấu kinh tế % 100 100 100 

  Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 48,27 42,86 26,00 

  Công nghiệp - Xây dựng % 21,18 28,00 25,00 

  Dịch vụ % 30,55 29,13 49,00 

2 Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt Tấn 48.952,60 48.926,51 45.894,28 

3 Bình quân lƣơng thực/đầu ngƣời/năm Kg/năm 430,21 417,78 373,49 

4 Tỷ lệ hộ nghèo % - 25,74 6,73 

 (Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2011 - 2019; báo cáo kinh tế xã hội năm 

2020 huyện Hữu Lũng) 

2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 đạt 13.306,23 ha. Tổng 

diện tích trồng cây ăn quả đạt trên 5.000 ha, từng bƣớc hình thành vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung các loại sản phẩm chủ lực, có thƣơng hiệu nhƣ vùng na, 

nhiều cây trồng mới có giá trị cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhƣỡng tăng nhanh 

về diện tích và sản lƣợng nhƣ: táo, bƣởi, cam, măng tre Bát Độ, một số sản 

phẩm đã xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu tập thể và đạt tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP,...; tổ chức thành công ngày hội hoa quả tƣơi huyện Hữu, 

góp phần quảng bá sản phẩm nông sản của huyện, thúc đẩy các doanh nghiệp 

đầu tƣ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn... 

 - Chăn nuôi: Tổng đàn trâu đến năm 2020 là 8.600 con, đàn bò 2.800 con, 

đàn lợn là 35.000 con, đàn gia cầm đạt 900.000 con. Nhìn chung đàn gia súc, gia 

cầm không ổn định và có giảm dần quan các năm. Đặc biệt đàn lợn có giảm 

mạnh năm 2019 do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra; giá thị trƣờng tiêu thụ 

không ổn định, đa phần ngƣời dân chuyển dần sức kéo sang máy móc. 

- Lâm nghiệp: Tổng diện tích rừng hiện có trên địa bàn là hơn 33.000 ha, 

diện tích trồng mới đều đạt và vƣợt chỉ tiêu. Loài cây chủ yếu đƣợc trồng trên 

địa bàn là Bạch đàn hom, Bạch đàn mô, Keo hom, Keo hạt. Trồng cây phân tán 

theo Chƣơng trình của tỉnh đƣợc 1.037,7 ha, tổng diện tích rừng đƣợc khoán bảo 
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vệ là 36.690 lƣợt ha trong cả giai đoạn 2016 - 2020. Công tác bảo vệ và phát 

triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đã đƣợc các cấp, các ngành và chính 

quyền địa phƣơng quan tâm, chú trọng và ngƣời dân địa phƣơng đồng tình ủng 

hộ. Tình trạng đốt, phá rừng làm nƣơng rẫy và tình hình mua bán, vận chuyển 

lâm sản trái phép đã giảm rõ rệt theo từng năm.  

- Các hoạt động dịch vụ nông nghiệp: Công tác thuỷ lợi đƣợc củng cố, 

tăng cƣờng, nhiều hệ thống công trình thủy lợi đƣợc đầu tƣ mới và kiên cố hoá 

đã phát huy hiệu quả, đảm bảo diện tích nƣớc tƣới tiêu chủ động cho trên 7.000 

ha, góp phần nâng cao năng suất, sản lƣợng cây trồng trong sản xuất nông - lâm 

nghiệp. Các dịch vụ cung ứng giống cây trồng vật nuôi, vật tƣ cho sản xuất đƣợc 

đáp ứng kịp thời, đúng thời vụ. Cơ cấu giống mới có năng suất cao và ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đƣợc đẩy mạnh. Hàng năm chủ động mở 

các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, lâm 

nghiệp,... cho nông dân. Làm tốt công tác dự tính dự báo định kỳ 1 lần/tuần, chỉ 

đạo thƣờng xuyên việc theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi và 

hƣớng dẫn ngƣời dân cách phòng, trừ sâu bệnh hại để xử lý kịp thời, không gây 

thiệt hại đến kinh tế. 

- Xây dựng nông thôn mới: Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục đƣợc quan tâm thực hiện và đạt 

đƣợc nhiều kết quả quan trọng. Các tầng lớp nhân dân đã nhận thức đƣợc quyền 

lợi, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới. Vì 

vậy, bƣớc đầu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đƣợc cải thiện đáng kể, 

từng bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; 

đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời dân nông thôn đƣợc nâng lên, an sinh xã 

hội đƣợc đảm bảo, quy chế dân chủ ở cơ sở đƣợc quan tâm thực hiện. Đến năm 

2020, trên địa bàn huyện có 07/23 xã đạt chuẩn (chiếm 30,4%); bình quân 01 xã 

đạt 13,1 tiêu chí, không còn xã dƣới 5 tiêu chí. 

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng cơ bản 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá ổn định, ngày 

càng mở rộng về quy mô và địa bàn sản xuất. Số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm 

ngày càng tăng, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh của huyện nhƣ: đá các loại 
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năm 2020 đạt 1.370.000 m
3
; gạch xây 163, 2 triệu viên; chế biến gỗ các loại 

47.250 m
3
,… Tổng sản lƣợng hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các 

cơ sở công nghiệp của huyện quy mô còn nhỏ lẻ, sản lƣợng chƣa ổn định, sức 

cạnh tranh chƣa cao.  

Công tác đầu tƣ xây dựng, cơ bản tuân thủ theo đúng các quy định của 

pháp luật và các văn bản hƣớng dẫn của các cấp, các ngành đảm bảo chất lƣợng 

công trình, tránh thất thoát kinh phí của nhà nƣớc và không để xảy ra tiêu cực. 

Hiệu quả kinh tế và xã hội của các dự án đầu tƣ đã góp phần xây dựng cơ sở hạ 

tầng kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống 

vật chất tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2016-2020 

công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản có bƣớc tăng trƣởng khá. Tổng kế hoạch vốn 

đầu tƣ công trong 05 năm đạt trên 570 tỷ đồng, hình thức đầu tƣ tập trung vào 

các dự án lớn, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia, Chƣơng trình bê tông hoá 

thuỷ lợi, đƣờng giao thông nông thôn,... Các chƣơng trình này đƣợc triển khai 

thực hiện đúng quy trình, quy định. Việc đầu tƣ bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các 

ngành kinh tế và văn hoá - xã hội, việc huy động vốn đối ứng và quản lý sử 

dụng các nguồn vốn đầu tƣ chặt chẽ. 

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển theo hƣớng tích cực, nhất là du lịch 

tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Việc duy trì, bảo tồn, công tác quy 

hoạch, trùng tu, tôn tạo di tích, cơ sở thờ tự, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho 

hoạt động du lịch tín ngƣỡng, tâm linh, du lịch cộng đồng đƣợc quan tâm đầu tƣ 

xây dựng, bên cạnh các khu du lịch tâm linh nhƣ Đền Bắc Lệ, Đền Quan Giám 

sát, Đền Chầu Lục, Đền Suối Ngang,... còn hình thành thêm nhiều khu du lịch 

sinh thái cộng đồng: Điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên và xã 

Yên Thịnh đã đƣợc tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh. Đã đƣợc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

thể thao leo núi tại xã Yên Thịnh 08 điểm leo núi với 104 đƣờng leo,... hằng 

năm thu hút trên 500 nghìn lƣợt khách trong và ngoài tỉnh và khách du lịch quốc 

tế đến tham quan. 
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Thƣơng mại, dịch vụ phát triển mạnh trở thành lĩnh vực mũi nhọn trong 

thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Tổng mức bán lẻ 

và doanh thu dịch vụ trên địa bàn bình quân năm đạt 4.168 tỷ đồng. Tiếp tục duy 

trì và phát triển sản xuất, hệ thống chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản 

xuất cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng xã hội; các nhà hàng, trạm dừng nghỉ, 

cơ sở lƣu trú dọc tuyến quốc lộ 1A tăng nhanh về số lƣợng; công tác bình ổn giá 

trên thị trƣờng đƣợc triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với việc thực hiện cuộc 

vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam . Hoạt động dịch vụ 

vận tải phát triển mạnh, với hơn 1.000 xe ô tô hoạt động dịch vụ trên địa bàn 

huyện đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của ngƣời dân và góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. Công tác phòng, chống buôn lậu 

và gian lận thƣơng mại đƣợc tăng cƣờng và đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng. 

2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập 

quán có liên quan đến sử dụng đất 

Bảng số 02: Tình hình dân số, lao động, thu nhập giai đoạn 2011 - 2020 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm 

2011 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

1 Tổng số nhân khẩu Ngƣời 113.789 117.110 122.880 

2 Tổng số hộ Hộ 27.641 29.180 31.218 

3 Tỷ lệ  phát triển dân số % 0,61 0,87 0,97 

4 Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên Lao động 72.150 79.308 95.700 

5 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 31 42 55 

6 GRDP bình quân đầu ngƣời Triệu đồng/năm 15 27 46 

(Nguồn: Niên giám thống kê các năm 2011, 2015; báo cáo kinh tế xã hội năm 

2020 huyện Hữu Lũng) 

* Dân số 

Qua tổng hợp biến động dân số của huyện từ năm 2011 đến nay ta thấy tỷ 

lệ phát triển dân số của huyện ở mức trung bình và biến động tƣơng đối ổn định, 

trung bình 1,48%/năm trong giai đoạn 2011 - 2015 và 1,84%/năm trong giai 

đoạn 2016 - 2020. Dân cƣ phân bố không đồng đều, tập trung ở khu vực thị trấn 

Hữu Lững, các trung tâm cụm xã và ven các trục đƣờng giao thông lớn. 
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* Lao động, việc làm và thu nhập 

Tổng số lao động của huyện từ 15 tuổi trở lên năm 2020 là 95.700 ngƣời, 

chiếm 77,88% dân số. Với đặc thù là huyện miền núi nên lao động của huyện 

chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trình độ lao động không cao, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo thấp năm 2020 đạt 55%, tăng 24% so với năm 2011 và 13% so với năm 

2015. Hàng năm tạo công ăn việc làm cho khoảng trên 2.000 lao động/năm 

trong giai đoạn 2011 - 2015 và trên 2.000 lao động/năm trong giai đoạn 2016 - 

2020.  Thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng từ 15 triệu đồng/năm vào năm 2011 

lên 27 triệu đồng/năm vào năm 2015 và lên 46 triệu đồng/năm vào năm 2020. 

Cùng với sự gia tăng dân số, lực lƣợng lao động của huyện không ngừng 

tăng lên. Nhìn chung, số lao động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế - 

xã hội trên địa bàn huyện hiện nay đƣợc sử dụng chƣa hợp lý, đặc biệt trong sản 

xuất nông nghiệp và một số ngành nghề mang tính chất thời vụ nên vẫn còn tình 

trạng thiếu việc làm, năng suất lao động thấp, nhất là đối với thanh niên, học 

sinh mới ra trƣờng cũng nhƣ lực lƣợng lao động nông nhàn vẫn là vấn đề bức 

xúc cần đƣợc tập trung giải quyết. 

2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn 

2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị  

Thị trấn Hữu Lũng là trung tâm hành chính huyện, nơi tập trung các trụ sở 

cơ quan, trụ sở của các tổ chức sự nghiệp, công trình văn hóa và phúc lợi xã hội 

của huyện. Khu vực phát triển đô thị hiện nay đƣợc xác định bao gồm toàn bộ 

thị trấn Hữu Lũng có diện tích là 482,46 ha, trong đó đất nông nghiệp 309,50 ha, 

đất phi nông nghiệp 172,96 ha. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thị trấn đang đƣợc đầu tƣ phát triển 

nhƣ: Giao thông, điện, cấp thoát nƣớc, thƣơng mại, bƣu chính viễn thông,... Các 

công trình phúc lợi xã hội, phúc lợi công cộng đang đƣợc đầu tƣ nâng cấp, xây 

dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, mật độ hệ thống giao thông đô thị còn ở mức 

thấp, chất lƣợng chƣa đảm bảo, bề mặt nhiều tuyến đƣờng còn hẹp. 

2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Các khu dân cƣ nông thôn trên địa bàn 23 xã, phân bố không đồng đều, 
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tập trung nhiều ở khu trung tâm các xã, khu vực bằng phẳng, dọc theo các trục 

đƣờng giao thông. Các khu dân cƣ nông thôn nhìn chung có bề dày lịch sử hình 

thành và phát triển, cơ bản phân bố tƣơng đối hợp lý theo điều kiện tự nhiên, 

phát triển kinh tế từng vùng. 

Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc, các 

chƣơng trình nhƣ xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ đồng bào đặc 

biệt khó khăn phát triển sản xuất, chƣơng trình phát triển nông nghiệp nông 

thôn, chƣơng trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, chƣơng trình xây dựng 

nông thôn mới,...đã đƣợc ƣu tiên đầu tƣ trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã 

khó khăn, xã nghèo.  

Diện mạo các khu dân cƣ nông thôn những năm gần đây đã có nhiều thay 

đổi, nhà ở đƣợc đầu tƣ xây dựng khang trang hơn, hệ thống giao thông đƣợc đầu 

tƣ làm mới, nâng cấp, bê tông hoá; mạng lƣới cung cấp điện cho sản xuất, sinh 

hoạt, công trình cấp nƣớc sạch sinh hoạt đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng nhu cầu 

của nhân dân; các công trình công cộng nhƣ trạm y tế, trƣờng học, nhà văn hoá, 

sân chơi thể thao,… ngày càng đƣợc xây dựng hoàn chỉnh, nhằm phục vụ tốt 

hơn đời sống tinh thần cho dân cƣ nông thôn. Môi trƣờng sinh thái các khu nông 

thôn còn khá tốt, ít chịu ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí, nƣớc, đất và sản 

xuất công nghiệp. 

Tuy nhiên nhìn chung các khu dân cƣ nông thôn còn nhiều khó khăn, đời 

sống vật chất chƣa cao, điều kiện sinh hoạt, chất lƣợng hạ tầng cơ sở còn ở mức 

thấp so với khu vực đô thị, trình độ dân trí còn hạn chế; sự phát triển các khu 

dân cƣ nông thôn còn thiếu quy hoạch, phần lớn vẫn mang tính tự phát chƣa gắn 

kết giữa phát triển với nâng cao chất lƣợng môi trƣờng. 

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

2.5.1. Hệ thống giao thông 

a. Đường bộ: Tổng chiều dài đƣờng bộ của huyện Hữu lũng hiện có 

700,55 km trong đó: Đƣờng cao tốc có chiều dài 27 km, đƣờng quốc lộ có chiều 

dài 4,41 km; Đƣờng tỉnh lộ có tổng chiều dài 100,15 km; Đƣờng huyện có tổng 

chiều dài 77 km; Đƣờng nội thị: 12,4 km; Đƣờng liên xã, liên thôn: 488 km.  
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* Cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn: Đi qua địa bàn có điểm đầu tại Km 67 + 

500 QL1A mới, điểm cuối tại Km 94 + 500 QL1A với tổng chiều dài là 27,00 

km, có quy mô đƣờng cấp III miền núi, nền đƣờng rộng 12 m, mặt đƣờng rộng 

11 m thảm bê tông nhựa. 

* Quốc lộ1A cũ: Đoạn qua huyện chạy qua xã Đồng Tân, thị trấn Hữu 

Lũng, xã Sơn Hà với chiều dài 4,41 km, quy mô đƣờng cấp IV miền núi, nền 

rộng 7,5 m, mặt đƣờng láng nhựa rộng 5,5 m. 

* Tỉnh lộ: Gồm 4 tuyến: 

- Đƣờng tỉnh 242 (ĐT 242): Điểm đầu tại Phố Vị xã Hồ Sơn, điểm cuối 

tại Đèo Cà xã Đồng Tiến giáp ranh với tỉnh Bắc Giang. Đoạn trên địa bàn huyện 

có chiều dài 26,34 km, đƣờng cấp V miền núi, nền đƣờng rộng 6,5m, mặt đƣờng 

rộng 3,5 m. 

- Đƣờng tỉnh 243 (Gốc Me - Yên Thịnh - Hữu Liên): Điểm đầu tại Gốc 

Me, điểm cuối tại trung tâm xã Hữu Liên có chiều dài 29,00 km. Quy mô dƣờng 

cấp V miền núi với nền rộng 5m, mặt đƣờng láng nhựa rộng 3,5m. 

- Đƣờng tỉnh 244 (Minh Lễ - Quyết Thắng): Có tổng chiều dài 15,80 km. 

Điểm đầu tại Minh Lễ xã Minh Tiến và điểm cuối tại xã Quyết Thắng giáp ranh 

với tỉnh Thái Nguyên. Quy mô đƣờng cấp V miền núi, nền đƣờng rộng 6,5m, 

mặt đƣờng rộng 3,5m.  

- Đƣờng tỉnh 245 (Phố Vị - Tân Thành - Hòa Sơn - Hòa Lạc): Có chiều 

dài 24,6 km. Điểm đầu tại Phố Vị xã Hồ Sơn, điểm cuối tại thôn Liên Minh xã 

Hòa Sơn. Quy mô đƣờng giao thông nông thôn loại A, nền rộng 5m, mặt đƣờng 

rộng 5,0 m, mặt đƣờng bê tông vừa đƣợc nâng cấp.  

* Đường huyện và đường nội thị: 

- Hữu Lũng có 8 tuyến đƣờng huyện với tổng chiều dài khoảng 100 km. 

Đƣờng huyện là các tuyến nối từ quốc lộ, tỉnh lộ vào trung tâm xã với nền 

đƣờng rộng 3,5 - 5,5 m. Hiện tại chƣa có tuyến nào có mặt đƣờng đƣợc xây 

dựng hoàn chỉnh. 

- Đƣờng nội thị tại thị trấn Hữu Lũng có 8 tuyến với tổng chiều dài 12,40 

km hiện trạng nền đƣờng rộng 3m - 5,5 m, mặt đƣờng rộng 2,5 m - 5,0 m chủ 

yếu đƣợc dải nhựa và bê tông. 
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* Đường liên xã, liên thôn: Đƣờng liên xã, liên thôn có tổng chiều dài 488 

km phần lớn chƣa có mặt đƣờng, đi lại khó khăn đặc biệt trong mùa mƣa lũ. 

* Bến, bãi đỗ xe: Hiện tại huyện có 01 bến xe tại thị trấn Hữu Lũng và 01 

ở xã Tân Thành. 

b. Đường sắt: Tuyến đƣờng sắt liên vận Hà Nội - Đồng Đăng - Bắc Kinh 

(Trung Quốc) có chiều dài 25 km với 3 nhà ga là ga Phố Vị, ga Voi Xô và ga 

Bắc Lệ. 

c. Đường sông: Trên địa bàn huyện có 2 tuyến sông chính là tuyến sông 

Thƣơng và sông Trung với tổng chiều dài 130 km. Giao thông đƣờng sông của 

huyện không phát triển do lòng sông dốc, nhỏ hẹp và nhiều khúc quanh. 

2.5.2. Hệ thống thủy lợi 

Về cơ bản hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn huyện đã đáp ứng đƣợc nhu cầu 

tƣới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của huyện với diện tích chiếm đất của các 

công trình thuỷ lợi là 188,5 ha, cùng hệ thống kênh mƣơng, trạm bơm đƣợc kiên 

cố hoá sẽ ngày càng đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu của huyện.  

Hệ thống các công trình thuỷ lợi đƣợc quan tâm đầu tƣ, sửa chữa, nâng 

cấp và xây dựng mới. Các tuyến kênh, mƣơng dẫn nƣớc chính cơ bản đã đƣợc 

kiên cố hoá, tăng thêm năng lực tƣới. Hệ thống thủy lợi vẫn chƣa hoàn toàn chủ 

động để tƣới, tiêu. Hồ đập quy mô chƣa đảm bảo với tần suất của lũ lớn tập 

trung ở hầu hết các xã. Để đáp ứng một cách tốt nhất cho nhu cầu tƣới, tiêu nƣớc 

của nền nông nghiệp thì huyện cần quan tâm, đầu tƣ để khai thác, mở rộng và 

kiên cố hoá các tuyến kênh mƣơng và hệ thống thoát nƣớc, đáp ứng nhu cầu và 

thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển. 

2.5.3. Năng lượng - bưu chính viễn thông 

- Hệ thống điện lƣới quốc gia ngày càng đƣợc mở rộng. Đến nay, 100% 

các xã đã có điện lƣới Quốc gia để sử dụng. 

- Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 bƣu cục loại II, 02 bƣu cục loại III, 16 

điểm bƣu điện văn hóa xã. Phủ sóng phát thanh và truyền hình, sóng điện thoại 
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24/24 xã, thị trấn và tất cả các xã, thị trấn đã có trạm truyền thanh. Ngoài ra trên 

địa bàn huyện còn có các dịch vụ của bƣu chính nhƣ phát hành báo chí, bƣu 

kiện, bƣu phẩm,… đều đƣợc thực hiện khá tốt. 

- Dịch vụ điện thoại: Hiện nay, các mạng điện thoại di động đã phủ sóng 

tới 24/24 xã, thị trấn trong huyện.  

- Mạng internet: Chủ yếu là do bƣu điện tỉnh cung cấp, ngoài ra còn có sự 

tham gia của các doanh nghiệp khác nhƣ Viettel, EVN.  

2.5.4. Văn hóa - thể thao 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền 

luôn đƣợc duy trì, phát triển và đẩy mạnh, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đƣợc đẩy mạnh. Năm 

2020, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,03%; tỷ lệ khu dân cƣ văn hóa đạt 96,05%; tỷ 

lệ cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa 96,57%. Tỷ lệ xã, thị trấn có nhà văn 

hóa đạt 33,33%; thôn, khối có nhà văn hóa đạt 100%;  

Tỷ lệ các xã trong huyện đƣợc phủ sóng truyền hình địa phƣơng đạt 

100%, phủ sóng phát thanh, sóng điện thoại đạt 100%.  

Phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ đã thu hút đƣợc nhiều đối 

tƣợng, lứa tuổi tham gia tập luyện, các môn thể thao phổ biến nhƣ: Bóng đá, cầu 

lông, bóng bàn, bóng chuyền,… Trên địa bàn huyện có 77 cơ sở, câu lạc bộ thể 

thao. Tỷ lệ xã, thị xã có sân thể thao đạt 95,83%. Tỷ lệ gia đình luyện tập thể dục 

thể thao đạt 45%. Tỷ lệ ngƣời luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên đạt 35%. 

 2.5.5. Y tế 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân đƣợc thực hiện hiệu 

quả. Huyện có 03 phòng khám đa khoa khu vực tại xã Yên Bình, xã Yên Vƣợng 

và xã Vân Nham; trung tâm y tế huyện tại thị trấn Hữu Lũng và 24 trạm y tế tại 

các xã, thị trấn, chất lƣợng khá tốt; với đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, đảm bảo 

công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện. 

Mạng lƣới cán bộ làm công tác y tế đƣợc đào tạo chuyên môn và bố trí 

đến tận thôn, bản. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành y tế huyện từng bƣớc 
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đƣợc đầu tƣ xây dựng, đến nay 100% xã, thị trấn có trạm y tế và đạt chuẩn quốc 

gia về y tế xã (theo chuẩn cũ), theo chuẩn mới có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về y 

tế. Số bác sĩ/vạn dân đạt 3,9 bác sĩ. Số giƣờng bệnh/vạn dân đạt 17,9 giƣờng. 

Công tác phòng chống dịch bệnh: Tổ chức thực hiện tốt các chƣơng trình 

y tế mục tiêu Quốc gia. Duy trì thực hiện công tác truyền thông gắn với dịch vụ 

kế hoạch hoá gia đình. 

2.5.6. Giáo dục - đào tạo 

Trong năm 2020 tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 

sở đúng độ tuổi ở 24/24 xã, thị trấn.  

Quy mô, loại hình trƣờng lớp đƣợc mở rộng và phát triển đáp ứng nhu cầu 

học tập của con em nhân dân. Cơ sở vật chất trƣờng học đƣợc tăng cƣờng từng 

bƣớc đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tính đến năm 2020, toàn huyện có có 85 

trƣờng
 
học (03 trƣờng THPT, 01 Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên, 23 trƣờng 

THCS, 23 trƣờng tiểu học, 06 trƣờng TH&THCS; 29 trƣờng mầm non) với 

33.530 học sinh. Duy trì 27 trƣờng đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện đối với 04 trƣờng chuẩn quốc gia năm 2020 theo kế hoạch. 

Tuy nhiên, chất lƣợng giáo dục trên địa bàn huyện chƣa cao, chƣa đồng 

đều, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Sự nghiệp giáo dục phải luôn đƣợc ƣu tiên đầu 

tƣ và quan tâm hàng đầu. 

2.6. Đánh giá chung 

2.6.1. Thuận lợi 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của xã hội, kinh tế 

huyện Hữu Lũng đã có những bƣớc tăng trƣởng tích cực. Kinh tế của huyện đã có 

sự phát triển khá cao, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc các ngành, lĩnh vực có xu 

hƣớng tăng lên qua các năm. Cơ cấu kinh tế của huyện bƣớc đầu đã có sự dịch 

chuyển theo xu thế tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thƣơng 

mại - dịch vụ tăng lên, tỷ trọng ngành nông nghiệp có xu thế giảm xuống. 

Cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ, xây dựng, đặc biệt là về hạ tầng giao thông. 

Nhiều tuyến đƣờng đƣợc mở rộng, nâng cấp, làm mới. Mạng lƣới thuỷ lợi đƣợc 
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cải tạo, kiên cố hoá và xây dựng mới. Các công trình văn hoá, thể thao, y tế, 

giáo dục, mạng lƣới điện và các công trình khác đã đƣợc quan tâm, đầu tƣ về 

vốn và quỹ đất. Trụ sở làm việc cấp huyện và các ban, ngành cấp huyện, trụ sở 

các xã, thị trấn đƣợc đầu tƣ xây dựng. 

 Nguồn lực lƣợng lao động dồi dào, ngƣời dân cần cù lao động là yếu tố 

thuận lợi để phát triển kinh tế của huyện. 

2.6.2. Khó khăn, hạn chế 

Xuất phát điểm của nền kinh tế còn thấp. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành 

và trong nội bộ từng ngành còn chậm chuyển dịch. Kinh tế nông lâm nghiệp 

hiện vẫn chiếm tỷ trọng cao, kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

thƣơng mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp, chƣa tƣơng xứng với tiềm năng và 

chƣa đóng góp nhiều vào nền kinh tế chung của toàn huyện. 

 Sản xuất nông lâm nghiệp vẫn mang tính tự phát; giá trị sản xuất trên một 

đơn vị diện tích canh tác chƣa cao; các ngành dịch vụ phục vụ nông lâm nghiệp 

chƣa phát triển đáp ứng yêu cầu thực tế; ngành trồng trọt vẫn chiếm tỷ trọng rất 

cao trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp; các lĩnh vực chăn nuôi, lâm 

nghiệp phát triển chƣa tƣơng xứng với tiềm năng. 

Cơ cấu trong nội bộ ngành dịch vụ còn chƣa đồng đều, còn chủ yếu tập 

trung vào thƣơng mại; du lịch và các loại hình phục vụ đời sống, đào tạo, 

chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ chƣa phát triển. Các cơ sở sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ và manh mún. 

Cơ cấu lao động chƣa hợp lý, tỷ trọng lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất 

lớn. Trình độ văn hoá và trình độ tay nghề của ngƣời lao động còn thấp, chủ yếu 

là lao động phổ thông; tập quán canh tác lạc hậu, dẫn đến năng suất lao động và 

hiệu quả sản xuất không cao, sản xuất vẫn mang nặng tính tự cung tự cấp.  

Ngƣời dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, một số hộ kết hợp 

chăn nuôi với buôn bán nhỏ và dịch vụ. Do thu nhập chính của ngƣời dân là từ 

sản xuất nông nghiệp với trình độ sản xuất thấp, vì vậy đời sống của đại bộ phận 

dân cƣ trong huyện còn khó khăn. 
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Cơ sở hạ tầng của huyện nhìn chung cần đầu tƣ nhiều, nhƣ giao thông, 

thuỷ lợi, nhà văn hoá, hệ thống y tế, chợ, hệ thống lƣới điện, truyền thông công 

cộng, các phƣơng tiện nghe nhìn chủ yếu vẫn tập trung tại trung tâm; vùng sâu, 

vùng xa vẫn còn thiếu thốn. 

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

Huyện Hữu Lũng cũng nhƣ các huyện trung du miền núi phía bắc và cả 

nƣớc cũng đang phải chịu hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tác động của 

biến đổi khí hậu liên quan đến môi trƣờng đất, nƣớc và ảnh hƣởng đến sản xuất 

nông - lâm nghiệp của huyện thể hiện trên các mặt sau đây: 

- Biến đổi khí hậu gây rối loạn chế độ mƣa nắng, nguy cơ nắng nóng 

nhiều hơn, lƣợng mƣa thay đổi, lƣợng dinh dƣỡng trong đất bị mất nhiều hơn 

trong suốt các đợt mƣa dài. Những thay đổi về nhiệt độ, lƣợng mƣa, thời điểm 

mƣa và những thay đổi về hình thái trong chu trình nƣớc: mƣa - nƣớc bốc hơi 

đều dẫn đến sự thay đổi cơ chế ẩm trong đất, lƣợng nƣớc ngầm và các dòng 

chảy, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hƣởng đến đảm bảo an ninh 

lƣơng thực tại chỗ. 

- Biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng tần số, cƣờng độ, tính biến động 

và tính cực đoan của các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm nhƣ: bão, tố lốc, lũ quét, 

sạt lở đất, hạn hán, rét hại,... làm ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống 

nhân dân. 

- Với sự nóng lên trên toàn lãnh thổ làm cho phạm vi thích nghi của cây 

trồng nhiệt đới của huyện bị thu hẹp thêm; tác động đến sinh trƣởng, năng suất 

cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng; 

ảnh hƣởng đến sinh sản, sinh trƣởng của gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng 

sinh bệnh, lan truyền dịch bệnh vật nuôi. 

- Nhiệt độ tăng kết hợp với ánh sáng dồi dào thúc đẩy quá trình quang 

hợp, tăng cƣờng đồng hóa của cây xanh, tuy vậy chỉ số tăng trƣởng sinh khối 

của cây rừng có thể giảm do độ ẩm giảm. Nguy cơ tiệt chủng của động vật và 

thực vật gia tăng, một số loài động thực vật quý hiếm có thể bị suy kiệt. 
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- Biến đổi khí hậu gây ra các hiện tƣợng xói lở bờ sông, sạt lở đất,… ảnh 

hƣởng nghiêm trọng đến diện tích đất ở, một bộ phận dân cƣ sống ở khu vực 

đồng bằng, khu vực đồi núi ven các sông suối sẽ phải di dời đến nơi ở khác; cơ 

sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, cấp thoát nước…) cũng bị ảnh 

hƣởng, gây sức ép trong việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới thay thế các công 

trình đã bị hƣ hỏng do thiên tai.  

- Sự nghèo kiệt, suy thoái của các nguồn tài nguyên đất, nƣớc, rừng do 

biến đổi khí hậu và do sự bất cẩn của con ngƣời trong quá trình sử dụng đã làm 

cho các yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp ngày một gia tăng. Những vấn 

đề đó đặt ra cho các cấp, các ngành trong huyện phải có các giải pháp ứng phó 

nhằm hạn chế tác động xấu đến sản xuất, đồng thời phục hồi tài nguyên để sử 

dụng có hiệu quả đi đôi với việc cải thiện môi trƣờng để phát triển bền vững. 



29 

Phần II 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai 

có liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.1.1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó 

Với mục tiêu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chính sách và pháp 

luật về đất đai từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, phòng Tài nguyên và Môi trƣờng 

huyện Hữu Lũng đã tham mƣu cho ban chấp hành Đảng bộ, UBND huyện ban 

hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt các 

chính sách của Nhà nƣớc về đất đai. Đồng thời, thực hiện việc tuyên truyền trên 

phƣơng tiện thông tin đại chúng để ngƣời dân có thể nắm bắt kịp thời các chính 

sách của Nhà nƣớc về vấn đề đất đai. Tham gia ý kiến xây dựng dự thảo các văn 

bản chính sách liên quan thuộc phạm vi ban hành của tỉnh, ngành... 

Nhìn chung, công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, 

sử dụng đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó trong những năm qua đã 

đƣợc huyện thực hiện tốt làm cơ sở cho việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai 

đƣợc chặt chẽ, có hiệu quả. Việc quản lý nhà nƣớc về đất đai ngày càng chặt chẽ 

hơn, đất đƣợc giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, 

mang lại hiệu quả sử dụng đất, phát huy tiềm năng đất đai một cách hợp lý hơn. 

3.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính 

Việc xác lập địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính 

Lạng Sơn đã đƣợc hoàn thiện trong quá trình thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 

06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Thủ tƣớng Chính phủ), 

thực hiện Nghị định số 16/2004/NĐ-CP và Nghị định số 58/2005/NĐ-CP của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc phân định địa giới hành chính, đến nay huyện Hữu 

Lũng đã hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ về địa giới hành chính các cấp. Sau khi điều 

chỉnh địa giới theo Nghị định 176/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân huyện đã xác định 

xong địa giới hành chính của các xã, thị trấn. 
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Bên cạnh đó, thực hiện Dự án 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản 

đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính , đƣợc 

sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo với 

các đơn vị hành chính cấp xã rà soát, thống nhất xác định địa giới, giải quyết các 

khu vực còn tồn tại, vƣớng mắc.  

 Thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban thƣờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng 

Sơn. Trong đó: Nhập toàn bộ xã Đô Lƣơng vào xã Vân Nham; thành lập xã 

Thiện Tân trên cơ sở nhập toàn bộ xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập. Sau khi sắp xếp, 

huyện Hữu Lũng có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn. Đến 

nay huyện Hữu Lũng đã hoàn thành xong việc sắp xếp các đơn vị hành chính, 

xác định xong địa giới hành chính, việc lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính 

đƣợc thực hiện tốt. Ranh giới đƣợc sử dụng cơ bản ổn định. 

3.1.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra 

xây dựng giá đất 

 - Công tác lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất: 

 + Công tác lập bản đồ địa chính: Tổng diện tích tự nhiên: 80.763,12 ha, 

trong đó: Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5000: 22.093,78 ha; Bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/1.000: 31.011,02 ha. 

Trên địa bàn huyện có 23 xã, 1 thị trấn đã đo đạc bản đồ địa chính đều đã 

đƣợc triển khai đăng ký đất đai. Diện tích đã đƣợc đo đạc lập bản đồ địa chính 

trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 65,75% so với tổng diện tích đất tự nhiên. Đối với 

08 xã là Hữu Liên, Hòa Bình, Yên Bình, Hòa Thắng, Quyết Thắng, Thiện Tân, 

Vân Nham (cũ), Yên Sơn diện tích đo đạc bản đồ đƣợc thực hiện từ năm 2012 

và đã lập sổ địa chính điện tử, số thửa đất đã đăng ký vào sổ từ 01/7/2014 đến 

nay và đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đƣợc quản lý, vận hành tập trung đã 

đƣợc hƣớng dẫn đƣa vào khai thác sử dụng và đƣợc cập nhật, chỉnh lý biến động 

thƣờng xuyên; số các xã còn lại đang đƣợc sử dụng, cập nhật vào sổ địa chính 

dạng giấy từ trƣớc đến nay. 



31 

Trong năm 2019, 2020 đã triển khai thực hiện đo đạc lại bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1:1000 đối với 03 xã, thị trấn: Đối với thị trấn Hữu Lũng kết quả công tác 

đo đạc đã xong với tổng diện tích đo đạc là 380,59 ha/ 5.093 thửa đất và chôn 04 

mốc địa chính, hiện tại đã thực hiện triển khai đăng ký kê khai lập hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận QSD đất xong 08/08 khu, với tổng số hồ sơ đã lập đƣợc là 

2.637 hồ sơ. Hiện nay, đang trong quá trình xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện cấp 

đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận QSD đất. 

Đối với 02 xã Đồng Tân, Sơn Hà: Đã triển khai thực hiện đo đạc thành 

lập bản đồ địa chính. Hiện công tác đo đạc đã hoàn thành và đã thực hiện việc 

kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc tại huyện đối với 02 xã. Kết quả đo đạc 

bản đồ địa chính trên địa bàn 02 xã với tổng diện tích đo đạc là 1.798,5 ha/ 

21.723 thửa đất (xã Sơn Hà 440,6 ha/ 6378 thửa đất, xã Đồng Tân 1357,9 ha/ 

15.345 thửa đất) và chôn 16 mốc địa chính. 

 + Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Công tác lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, theo 

định kỳ 5 năm 1 lần trên phạm vi toàn huyện. Thực hiện tổng kiểm kê đất đai 

năm 2019, huyện Hữu Lũng đã xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho cả 

huyện và 24 xã, thị trấn trong huyện. 

 + Về bản đồ quy hoạch sử dụng đất: Đến nay, đã xây dựng đƣợc bản đồ 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện và của thị trấn Hữu 

Lũng theo đúng quy định và đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện 

đang tổ chức lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. 

 - Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng giá đất: 

 + Công tác điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai: Hiện nay huyện Hữu 

Lũng cũng nhƣ các huyện, thành phố khác trong tỉnh Lạng Sơn đã có kết quả 

điều tra thoái hóa đất theo dự án điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh 

Lạng Sơn đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 

của UBND tỉnh Lạng Sơn. Đối với dự án điều tra, đánh giá chất lƣợng đất, tiềm 

năng đất đai tỉnh Lạng Sơn đang đƣợc triển khai thực hiện. 
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+ Công tác điều tra, xây dựng giá đất: Huyện Hữu Lũng đã tham gia xây 

dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024, bảng giá 

đƣợc UBND tỉnh Lạng Sơn ra quyết định ban hành số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019. 

3.1.4.  uản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 Thực hiện Luật Đất đai 2013; Thông tƣ số 29/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Quy định chi tiết việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. UBND huyện đã giao cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng 

phƣơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đã đƣợc UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt, gồm:  

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011 - 2015) huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại 

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/12/2013.  

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đã đƣợc 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 31/12/2014. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 31/12/2015. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …./…../2016. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 30/12/2019. 
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 Sau khi điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo sát sao phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện theo đúng các danh mục công trình dự án, chuyển mục đích sử dụng đất đã 

đƣợc phê duyệt qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng kế hoạch cũng 

nhƣ nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Huyện đã đƣợc thực hiện theo đúng các quy 

định của pháp luật, qua đó giúp ngƣời sử dụng đất nắm bắt thông tin và nhận 

thức đúng vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong 

phát triển kinh tế - xã hội. Ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của các cấp chính quyền đã đƣợc nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc các cấp, ngành, chính quyền địa phƣơng và 

ngƣời sử dụng đất quan tâm thực hiện, tình trạng vi phạm quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ở địa 

phƣơng ngày một giảm. 

3.1.5.  uản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đƣợc UBND tỉnh 

phê duyệt, huyện đã tổ chức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Các dự án 

khi đƣợc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đều đƣợc xem xét, 

thẩm định trên cơ sở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là 

các loại đất nhƣ: đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Các dự án sản 

xuất kinh doanh không thuộc đối tƣợng Nhà nƣớc thu hồi đất thì nhà đầu tƣ căn 

cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chủ trƣơng đầu tƣ đƣợc phê duyệt để 

nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

hoặc thuê lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ theo đúng quy định 

của Luật Đất đai.  

Tình hình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

kể từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến nay: Trong giai đoạn 2014 - 2020 UBND 



34 

huyện ban hành các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền đƣợc 43,8 ha, 

trong đó: Giao đất 10,46 ha, cho thuê đất 0,29 ha, Chuyển mục đích sử dụng đất 

33,05 ha. Cụ thể: Giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất: 0,7 

ha/63 hộ gia đình, cá nhân; Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất: 9,7 ha/112 hộ gia đình, cá nhân; Giao đất tái định cƣ: 0,04 ha/5 hộ 

gia đình, cá nhân (do bị ảnh hƣởng bởi dự án mở rộng Trƣờng THPT Hữu 

Lũng); Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác: 17,23 

ha/369 hộ gia đình cá nhân; Chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang 

mục đích khác: 0,9 ha/9 hộ gia đình cá nhân. 

Tình hình thực hiện thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ, tái định cƣ: Tổng diện 

tích đất đã thu hồi bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ là 218,64 ha, Trong đó: Thu 

hồi phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh là 12,86 ha; thu hồi đất để để phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là 205,782 ha. Trong 

đó: Đất nông nghiệp 60,79 ha (đất trồng lúa 48,18 ha, đất rừng phòng hộ 0 ha, 

đất rừng đặc dụng 0 ha, đất rừng sản xuất 12,61 ha); đất phi nông nghiệp 7,392 

ha. Trong đó (đất ở 7,39 ha, đất phi nông nghiệp không phải đất ở 0,002 ha); đất 

chƣa sử dụng 150,46 ha (đất núi đá). Tổng số đối tƣợng bị ảnh hƣởng, thu hồi 

đất là 6141 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức. 

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã đƣợc thực 

hiện theo đúng các thủ tục, trình tự quy định; đã thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hình thức giao đất, cho thuê đất 

đƣợc thực hiện bằng các quyết định hành chính và tổ chức giao tại thực địa; các 

đối tƣợng giao đất, cho thuê đất đều đƣợc thẩm định về năng lực đầu tƣ và nhu 

cầu sử dụng đất; hạn mức giao đất. Nhìn chung công tác giao đât, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian thẩm định giải quyết hồ sơ theo đúng quy 

trình trình, trình tự thủ tục, trả kết quả cơ bản đảm bảo theo quy định. 
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3.1.6.  uản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

Theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 công tác bồi thƣờng 

giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chủ yếu do UBND cấp huyện thực hiện 

theo thẩm quyền. Nhìn chung, việc tổ chức triển khai thu hồi đất thực hiện dự án 

UBND huyện đã thực hiện đúng theo các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm của huyện đƣợc phê duyệt.  

Về công tác thu hồi đất, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng thực hiện chủ yếu là các công trình dự án phục vụ quá trình xây dựng 

nông thôn mới tại các xã do vậy việc thực hiện giá đất thƣờng thực hiện theo cách 

vận động nhân dân đền bù giải phóng mặt bằng theo bảng giá đất của UBND tỉnh 

quy định và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. 

Tuy nhiên có một số dự án trọng điểm có quy mô lớn và thực hiện tại các vị trí 

đất thu hồi có giá trị cao nhƣ công trình, dự án đƣờng cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn, khu đất đô thị mới, bến xe xã Tân Thành và khu đất cạnh nhà văn hóa 

huyện,… UBND huyện Hữu Lũng đã có văn bản xin ý kiến tỉnh ban hành xây 

dựng bảng giá đất cụ thể áp dụng trong bồi thƣờng giải phóng mặt bằng. 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ, tái 

định cƣ từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành giai đoạn từ 2014 - 

2020 nhƣ sau: Tổng số tiền kinh phí thực hiện bồi thƣờng, hỗ trợ và kinh phí tổ 

chức thực hiện 696.568.672.100 đồng, trong đó: Kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ  

684.713.287.676 đồng (bồi thƣờng bằng đất 0,05 ha, bồi thƣờng bằng tiền 

139.029.870.352 đồng, Tiền bồi thƣờng tài sản trên đất 160.847.670.628 đồng; 

Hỗ trợ đất thu hồi bằng tiền 384.835.746.696 đồng (hỗ trợ ổn định đời sống và 

sản xuất 55.153.516.649 đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc 

làm 316.456.375.206 đồng, hỗ trợ tái định cƣ 6.030.000.000 đồng, hỗ trợ khác 

7.195.854.841 đồng; Số ngƣời đƣợc hỗ trợ, bồi thƣờng, tái định cƣ 6143 ngƣời. 

Tổng số các dự án triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2014 - 2020 trên 136 dự 

án, các dự án đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng. 
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3.1.7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ngày 

càng đƣợc quan tâm, góp phần đƣa công tác quản lý đất đai của tỉnh từng bƣớc 

đi vào nề nếp, song nhìn chung công tác này thực hiện còn chậm, gây không ít 

khó khăn cho công tác quản lý đất đai. 

 Công tác quản lý hồ sơ địa chính đã từng bƣớc đƣợc số hóa nhƣng còn 

chậm, đa phần hồ sơ đƣợc lƣu trữ ở dạng giấy, khó khăn trong việc tra cứu, rà 

soát thông tin và có khả năng cao bị thất lạc. 

Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ 

địa chính thực hiện từ trƣớc đến nay đƣợc nhƣ sau: Cấp lần đầu đƣợc 227.596 

thửa/30.951 ha; Hồ sơ địa chính đã lập cho 89.757 hồ sơ, trong đó: 153 tổ chức 

và  89.604 hộ gia đình, cá nhân; Số lƣợt chỉnh lý hồ sơ địa chính 22.570 hồ sơ 

hộ gia đình, cá nhân. 

3.1.8. Thống kê, kiểm kê đất đai 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và 

Thông tƣ số 27/2018/TT-BTNMT ngày 4/12/2018 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất. Đến nay, huyện Hữu Lũng đã triển khai xong công tác kiểm kê đất đai 

và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện và toàn bộ 24/24 xã, 

thị trấn. Công tác thống kê hàng năm cũng đƣợc huyện triển khai thực hiện tốt, 

cập nhật đầy đủ các biến động về đất đai. 

Qua các đợt kiểm kê đất đai và thống kê hàng năm để các cấp, các ngành 

nắm lại toàn bộ quỹ đất đã sử dụng, chƣa sử dụng tại thời điểm thống kê, kiểm 

kê, cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình biến động đất đai hàng năm 

trên địa bàn, đánh giá và nhìn nhận lại quá trình sử dụng đất đai hàng năm, từ đó 

có hƣớng điều chỉnh cho phù hợp với tình hình sử dụng đất đã đƣợc quy hoạch; 

phục vụ cho xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định hƣớng phát 

triển của nhiều ngành nhƣ: nông nghiệp, lâm nghiệp,... để xây dựng các dự án 

phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. 
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3.1.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

 Hệ thống thông tin về đất đai trên địa bàn huyện đang từng bƣớc đƣợc 

hoàn thiện. Đến thời điểm này UBND huyện có 08 xã đo đạc bản đồ địa chính 

năm 2012 đã cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai hoàn chỉnh, đƣợc cập nhật chỉnh lý 

biến động thƣờng xuyên trên nền tảng công nghệ thống nhất và sử dụng cơ sở 

dữ liệu cho công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn.  

Hồ sơ địa chính từ năm 2010 trở về trƣớc đã đƣợc sắp xếp, thống kê đƣa 

vào Kho lƣu trữ theo quy định và do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (nay 

là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện) quản lý trên phần mềm máy tính 

nên việc tra cứu, khai thác thông tin đƣợc xử lý nhanh chóng, phục vụ giải quyết 

công việc kịp thời. 

Về xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai 

thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, sử dụng phần mềm Elis do Cục công 

nghệ thông tin chuyển giao, kết quả đến nay trên địa bàn huyện đã hoàn thành 

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đƣợc 8 xã, thị trấn trong đó: Tích hợp cơ sở dữ 

liệu địa chính đƣa vào quản lý, khai thác vận hành hệ thống thông tin đất đai 

8/24 xã, thị trấn; trong đó xây dựng dữ liệu không gian đƣợc 172.060 thửa 

đất/38.279 ha, dữ liệu thuộc tính 172.060 thửa đất. Việc thực hiện xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính từng bƣớc hoàn thành các hạng mục theo quy định. 

3.1.10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 quy định về giá đất; Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 

quy định về khung giá đất. Thông tƣ số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 

quy định chi tiết phƣơng pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, 

định giá đất cụ thể và tƣ vấn xác định giá đất; Thông tƣ số 20/2015/TT-

BTNMT ngày 20/4/2015 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán 

ngân sách nhà nƣớc phục vụ công tác định giá đất. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã 

ban hành một số quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên 

địa bàn tỉnh. 
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Các văn bản quy phạm pháp luật đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho 

công tác định giá đất tại huyện Hữu Lũng. Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Lạng 

Sơn cũng đã có các văn bản hƣớng dẫn, tháo gỡ kịp thời các vƣớng mắc phát 

sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác định giá đất tại địa phƣơng. 

- Về xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất: Việc xây dựng Bảng 

giá đất đƣợc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Mức giá các loại 

đất trên địa bàn huyện xây dựng đều nằm trong khung giá của tỉnh. Quá trình 

xây dựng Bảng giá đất, của địa phƣơng cũng nhƣ của tỉnh Lạng Sơn, huyện đã 

thống nhất với giá đất giáp ranh giữa các huyện, bảo đảm mức giá các loại đất 

tại khu vực giáp ranh chênh lệch không quá 30% theo quy định tại Nghị định số 

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Về hệ số điều chỉnh giá đất trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng nói riêng và các huyện thành phố nói chung trên địa 

bàn tỉnh đã đƣợc UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/02/2015 Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; 

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 về việc quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2016 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về việc quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2017 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024; 

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2020-2024 (lần 1). 

- Các nguồn thu từ đất đai: Tổng số tiền thu đƣợc là 224.658 triệu đồng, 

trong đó: Tiền sử dụng đất là 186.900 triệu đồng; tiền thuê đất là 18.908 triệu 

đồng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 1.076 triệu đồng; thuế sử dụng đất 

nông nghiệp là 1.514 triệu đồng; thuế chuyển quyền sử dụng đất là 11.803 triệu 

đồng; phí và lệ phí là 4.457 triệu đồng. 
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- Tình hình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Số lƣợng dự án tổ chức 

đấu giá gồm 11 dự án và 11 khu đất. Nguồn thu có đƣợc từ hoạt động đấu giá 

quyền sử dụng đất 67.359 triệu đồng. Trong đó: Năm 2014 có 01 khu đất là 

2.650 triệu đồng; năm 2015 có 01 khu đất là 250 triệu đồng; năm 2016 có 03 

khu đất đấu giá là 6.112 triệu đồng; Năm 2017 không có; Năm 2018 có 04 khu 

đất đấu giá là 7.315 triệu đồng; Năm 2019 có 01 khu đất đấu giá là 34.532 triệu 

đồng; Năm 2020 có 01 khu đất đấu giá là 16.500 triệu đồng. 

3.1.11.  uản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất 

 Nhà nƣớc giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá 

nhân thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai. Việc 

kiểm tra, giám sát các quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất đƣợc các cấp 

chính quyền quan tâm thực hiện thƣờng xuyên. Các trƣờng hợp kiểm tra phát 

hiện sai phạm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất 

đƣợc xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Đa số các thửa đất của ngƣời sử 

dụng đất đã đƣợc đăng ký kê khai, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của ngƣời sử 

dụng đất với Nhà nƣớc theo quy định của pháp luật. Sử dụng đất đúng mục đích, 

có hiệu quả góp phần đƣa công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai đã đi vào nề nếp. 

 Tổng số lƣợng kết quả thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất: 

17.670 số giao dịch, với diện tích đất giao dịch 3.293,181 ha,  trong đó: số lƣợng 

giao dịch chuyển nhƣợng 4854 số giao dịch, với diện tích 546,03 ha; giao dịch 

thế chấp 8383 số giao dịch, với diện tích 1.683,72 ha; giao dịch chuyển đổi đất 

nông nghiệp 29 số giao dịch, với diện tích 38.041 ha; giao dịch tặng cho 3068 số 

giao dịch, với diện tích 1.336 số giao dịch, với diện tích 1.025,39 ha. 

Những tồn tại, vƣớng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện các 

quy định về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất: Bên cạnh những kết quả đã đạt 

đƣợc, vẫn còn nhiều trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất không thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất với Nhà nƣớc nhƣ: Chƣa thực hiện đăng ký 

đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tự ý xây dựng nhà ở 
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trái phép trên đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển 

nhƣợng, cho thuê lại,… Các trƣờng hợp sai phạm trong sử dụng đất chủ yếu 

diễn ra tại địa bàn các xã, giáp ranh đô thị, các xã vùng sâu, xa có điều kiện kinh 

tế khó khăn. Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các sai phạm trong chấp hành các 

quy định về đất đai đối với ngƣời sử dụng đất của cơ quan quản lý đất đai các 

cấp cũng gặp rất nhiều khó khăn. 

3.1.12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 

quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai đã đƣợc thực hiện thƣờng xuyên 

dƣới nhiều hình thức nhƣ thanh, kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ và đột xuất,... 

Hàng năm UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở khai thác đá vôi, 

cát sỏi, vệ sinh môi trƣờng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đất 

đai của ngƣời sử dụng đất, đƣa đất đai vào sử dụng đúng mục đích hiệu quả; 

thƣờng xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, Pháp 

luật nhà nƣớc về công tác thanh, kiểm tra đến các cấp, các ngành và các tầng lớp 

nhân dân. 

3.1.13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/1/2014 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 

11/3/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thi hành Luật Đất đai 

năm 2013 trên địa bàn tỉnh, các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn thi hành Luật 

Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm Luật Đất đai thuộc thẩm quyền phù 

hợp với quy định của Luật Đất đai. UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Kế 

hoạch số 64/KH-UBND ngày 02/4/2014 về Tổ chức triển khai thi hành Luật Đất 

đai năm 2013 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.  

Xác định công tác truyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Luật Đất 

đai năm 2013 là công tác trọng tâm, xuyên suốt. UBND huyện Hữu Lũng đã chỉ 

đạo các phòng chuyên môn, phối hợp ban, ngành huyện trên cơ sở chức năng, 

nhiệm vụ tham mƣu cho UBND huyện tổ chức mở hội nghị triển khai thi hành 
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Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, kết qủa toàn huyện 

đã tổ chức đƣợc 42 cuộc tập huấn, với trên 4.725 ngƣời tham gia bao gồm lãnh 

đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn và công chức Địa 

chính các xã, thị trấn. Song song với đó, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài 

nguyên và Môi trƣờng làm đầu mối tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin 

truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, biên soạn tài liệu giới 

thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn đăng tải trên các phƣơng 

tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức tuyên truyền khác, … 

Để việc triển khai Luật Đất đai đƣợc nhanh chóng, hiệu quả, UBND 

huyện tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tập huấn Luật Đất 

đai 2013; cử báo cáo viên của huyện giúp UBND các xã, thị trấn triển khai thi 

hành Luật Đất đai năm 2013 tại cấp xã đƣợc 24/24 xã, thị trấn đối với các đối 

tƣợng tuyên truyền là lãnh đạo cấp xã, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công 

chức xã và trƣởng các thôn, khu và một số hộ gia đinh, cá nhân tại xã. Thực hiện 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh, UBND 

huyện đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh mở lớp bồi 

dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc về đất đai cho Lãnh đạo, công chức địa chính 

cấp xã; Lãnh đạo, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trƣờng, Lãnh đạo, cán 

bộ, viên chức chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất cấp huyện. 

3.1.14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trong quản lý và sử dụng đất đai 

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp, đơn thƣ khiếu nại, tố 

cáo về đất đai đƣợc huyện thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định của 

pháp luật, thể hiện những tiến bộ về cải cách hành chính trong khiếu nại, tố cáo.  

Nhìn chung công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đƣợc thực hiện khá 

tốt, xử lý kịp thời, dứt điểm các trƣờng hợp vi phạm Luật Đất đai nhƣ sử dụng 

đất không đúng mục đích, tranh chấp, lấn chiếm.... cơ bản không để tình trạng 

kéo dài thời gian giải quyết gây bức xúc cho ngƣời dân và tổ chức. 
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Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh 

về thực hiện đề án tăng cƣờng xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai 

đoạn đến 2020 và Văn bản số 1502/STNMT-TTr ngày 08/9/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc báo báo tổng kết kết quả thực hiện Đề án tăng 

cƣờng xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. UBND 

huyện đã thực hiện 02 cuộc thanh tra về đất đai, đối với 13 đơn vị trên địa bàn. 

Ban hành 06 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót 

của các đơn vị. 

Kết quả giải quyết, xử lý: UBND huyện đã ban hành các Quyết định xử 

phạt vi phạm hành theo thẩm quyền với tổng số tiền xử phạt là 1.074.232.200 

đồng (số vụ việc xử lý theo thẩm quyền cấp huyện). 

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng từ khi Luật Đất đai có hiệu lực đến hết năm 

2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng tổng số vụ việc xử lý vi phạm về đất đai 761 

vụ việc, trong đó số vụ việc đã xử lý 756 và số vụ việc chƣa xử lý 05 vụ việc. 

Trong đó số vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện giải quyết xử lý 62 vụ việc, 

thẩm quyền cấp xã giải quyết xử lý 699 vụ việc. 

Tổng số vụ việc khiếu nại, khiếu kiện về đất đai 39/39 vụ việc đã xử lý; 

Tố cáo về đất đai 02/02 vụ việc đã xử lý; Tranh chấp đất đai 335 vụ việc (trong 

đó số vụ việc đã xử lý 304 và số vụ việc chƣa xử lý 30 vụ việc). Trong đó: Tòa 

án nhân dân giải quyết 162 vụ việc, chủ tịch UBND cấp huyện, xã: 173 vụ việc. 

3.1.15. Việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai 

Trong tổ chức bộ máy quản lý Nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện 

hiện tại có Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ đã phát huy tốt vai trò, và đáp 

ứng yêu cầu về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoạt động thế 

chấp, các công việc liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công nhƣ: thực hiện đăng ký 

quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất và thực hiện các thủ tục hành chính 

về quản lý, sử dụng đất. 

Việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp đã tạo điều kiện thuận 

lợi hơn cho ngƣời dân trong việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ công việc và giúp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi 
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thƣờng giải phóng mặt bằng; không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp 

và ngƣời dân; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ 

thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai… 

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có Trung tâm Phát triển quỹ đất là cơ 

quan trực thuộc UBND huyện đã tạo lập phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ 

chức thực hiện việc bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ; nhận chuyển nhƣợng 

quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức việc đấu giá 

quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. 

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân 

1.2.1. Những mặt đạt được 

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đạt 

nhiều kết quả khả quan. Đã kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện và triển khai các văn bản của cơ quan cấp trên theo quy định 

của Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với thực tế, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác 

quản lý nhà nƣớc về đất đai tại địa phƣơng. Công tác tuyên truyền phổ biến, 

giáo dục pháp luật về đất đai đã đƣợc các cấp, các ngành tổ chức với nhiều hình 

thức phù hợp cho từng đối tƣợng, đã nâng cao đƣợc nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật đất đai của các tổ chức và công dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai đƣợc tăng cƣờng nâng cao đƣợc 

hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nƣớc về đất đai. Việc lập, xét duyệt và triển khai 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp trên địa bàn huyện đã đi 

vào nề nếp, tuân thủ các căn cứ, nguyên tắc, trình tự, nội dung quy định; quản lý 

đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng hợp lý và có hiệu quả. 

Công tác đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đai đƣợc đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện và 

hoàn thành công tác thống kê đất đai hàng năm và kiểm kê đất đai năm 2015 và 

năm 2019. Giá các loại đất đã đƣợc điều chỉnh theo hƣớng tiếp cận với giá đất 
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thị trƣờng, đã góp phần phát huy đƣợc nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - 

xã hội. Đã tập trung kiểm tra, rà soát, bãi bỏ những thủ tục hành chính không 

cần thiết; cắt giảm, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện công bố 

công khai các thủ tục hành chính mới theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, 

để cho ngƣời dân và doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, áp dụng. Tiếp tục từng 

bƣớc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý đất đai tại địa phƣơng; đẩy mạnh công 

tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; tăng cƣờng trang thiết bị, máy móc công nghệ 

mới đáp ứng cho các hoạt động quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện 

theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

1.2.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 

- Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật đất đai và triển khai thi hành 

Luật Đất đai: Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, hiện nay một số văn bản quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai do các Bộ, ngành khác đƣợc giao chủ trì xây 

dựng vẫn chƣa đƣợc ban hành, gây khó khăn cho địa phƣơng trong việc tổ chức 

thi hành Luật Đất đai. Thực tiễn triển khai thi hành Luật cho thấy vẫn còn có 

một số nội dung pháp luật về đất đai chƣa có quy định điều chỉnh; một số nội 

dung mặc dù đã có quy định nhƣng khó khả thi vì chƣa phù hợp với điều kiện 

thực tiễn tại các địa phƣơng. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế nên vẫn 

nảy sinh tình trạng ngƣời sử dụng đất tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà 

không xin phép. Ý thức chấp hành của một bộ phận ngƣời sử dụng đất trong 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất chƣa cao; việc quản lý diện tích đất đã đƣợc quy 

hoạch chƣa chặt chẽ, dẫn đến khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thƣờng 

giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch. Kinh phí đầu tƣ các dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nƣớc, trong khi đó khả năng 

về vốn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, do đó còn nhiều dự án, công trình chƣa đáp 

ứng đƣợc tiến độ và chất lƣợng. 
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- Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Việc áp dụng 

thực hiện quy định về thẩm định nhu cầu, điều kiện để đƣợc giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai còn 

nhiều bất cập. Do các quy định, hƣớng dẫn chƣa cụ thể, đồng bộ giữa các quy 

định về pháp luật đầu tƣ, xây dựng, hạ tầng giao thông, đất đai, bảo vệ môi 

trƣờng đối với các công trình, dự án có sử dụng đất. 

- Về công tác thu hồi đất, bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ: Công tác bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm, làm ảnh hƣởng đến tiến độ triển 

khai của các công trình, dự án; việc khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến bồi 

thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất khá phổ biến. Nguyên nhân 

của tình trạng này là do việc chuẩn bị phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

một số dự án chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, nhất là phƣơng án giải quyết tạo 

việc làm mới, chuyển đổi nghề cho ngƣời có đất nông nghiệp bị thu hồi; một số 

dự án khi triển khai chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chƣa 

làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ quy 

định của pháp luật hoặc né tránh, thiếu cƣơng quyết, không giải quyết dứt điểm, 

làm cho việc giải phóng mặt bằng bị kéo dài nhiều năm; năng lực của một bộ 

phận đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng còn hạn chế 

và thiếu chuyên nghiệp. 

- Về đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 

liệu địa chính: Đối với 07 xã, thị trấn bản đồ địa chính đƣợc đo vẽ từ năm 1996, 

1998 nay biến động rất lớn do đô thị hóa và công tác chỉnh lý biến động không 

kịp thời dẫn tới một số nơi hiện nay hệ thống hồ sơ địa chính không đáp ứng 

đƣợc yêu cầu phục vụ quản lý nhà nƣớc về đất đai. Năm 2019, 2020 đã thực 

hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính đối với 3 xã, thị trấn nhƣng gặp khó khăn 

trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất do biến động quá lớn. 

Lực lƣợng cán bộ công chức địa chính cấp xã còn hạn chế về nhiều mặt chƣa 

đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra nhất là trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính đòi hỏi cần phải cần đƣợc đào tạo bồi dƣỡng thƣờng xuyên. Việc đăng ký 
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đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã cơ bản 

hoàn thành, tuy nhiên quá trình thực hiện còn bộc lộ nhiều hạn chế nhƣ: việc xác 

minh nguồn gốc sử dụng đất do không có giấy tờ về thửa đất, một số hồ sơ lƣu 

trữ cũ, hƣ hỏng, thất lạc đồng thời việc kê khai cấp giấy trƣớc đây chỉ là khoanh 

vẽ thủ công nên khó khăn trong việc xác định lại diện tích đất ở, vƣờn, ao…; thủ 

tục mua bán, chuyển nhƣợng đất đai tại khu vực nông thôn chỉ có giấy viết tay, 

hoặc không có cả giấy viết tay, không đăng ký với UBND cấp xã khá phổ biến. 

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện cơ bản đã hoàn thành tuy nhiên việc khai thác dữ liệu còn nhiều hạn chế 

do trình độ chuyên môn của công chức cấp xã còn chƣa đồng đều. Công tác cập 

nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, chƣa thực 

hiện đƣợc thƣờng xuyên, chủ yếu thực hiện theo phƣơng pháp thủ công, chƣa 

đồng bộ giữa ba cấp, chƣa đi vào nề nếp nên gặp nhiều khó khăn trong việc lƣu 

trữ, quản lý và khai thác thông tin. 

- Về công tác định giá đất: Công tác định giá đất cụ thể của một số dự án 

theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 còn chậm và tốn kém kinh phí; thời 

gian thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trong một số trƣờng hợp còn kéo dài, 

chƣa đáp ứng kịp yêu cầu về tiến độ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 

tính bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất; việc xác định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất khi Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất còn phức tạp. Việc 

điều tra, khảo sát giá đất phổ biến trên thị trƣờng để phục vụ cho công tác xác 

định giá đất cụ thể còn gặp khó khăn do ngƣời cung cấp thông tin về giá đất 

không ký vào Phiếu điều tra để xác nhận thông tin về giá đất đã cung cấp. 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng đất: Công 

tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối 

với cấp xã còn nhiều hạn chế, nhƣ: chƣa chủ động để thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật đất đai đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân trên địa bàn, số lƣợng các cuộc thanh tra, kiểm tra chƣa đƣợc nhiều. 
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II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện đến năm 2020 là 80.763,12 ha. 

Bao gồm diện tích đang sử dụng là 65.435,65 ha (chiếm 81,02% tổng diện tích 

tự nhiên), diện tích chƣa đƣa vào sử dụng là 15.327,47 ha (chiếm 18,98% tổng 

diện tích tự nhiên). Chi tiết các loại đất nhƣ sau: 

Bảng 03: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Hữu Lũng 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng sử dụng đất 

năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   80.763,12 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 58.139,87 71,99 

  Trong đó:   
  

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.656,56 8,24 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.875,93 3,56 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.685,04 4,56 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 13.914,80 17,23 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.894,84 6,06 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.954,91 8,61 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 21.540,76 26,67 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 609,85 0,76 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 490,58 0,61 

1.8 Đất làm muối LMU - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,38 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.295,78 9,03 

  Trong đó:   
 

- 

2.1 Đất quốc phòng CQP 962,41 1,19 

2.2 Đất an ninh CAN 3,12 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - 

2.5 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 38,70 0,05 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 21,10 0,03 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 245,77 0,30 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 2.783,39 3,45 

  Trong đó:   
  

- Đất giao thông DGT 1.814,54 2,25 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng sử dụng đất 

năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

- Đất thủy lợi DTL 189,75 0,23 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,53 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,80 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 78,62 0,10 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 35,71 0,04 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,08 0,00 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 32,22 0,04 

- Đất công trình bƣu chính viễn thông DBV 1,00 0,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 524,07 0,65 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,13 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON - - 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 88,41 0,11 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH - - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,24 0,00 

- Đất chợ DCH 7,29 0,01 

- Đất công trình công cộng khác DCK - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 74,53 0,09 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 17,79 0,02 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,18 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.757,38 2,18 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 67,51 0,08 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,47 0,01 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,38 0,01 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 19,32 0,02 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.083,29 1,34 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 202,44 0,25 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 15.327,47 18,98 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện Hữu Lũng) 

a. Đất nông nghiệp 

 Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2020 là 58.139,87 ha, chiếm 71,99% 

tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất nông nghiệp của huyện 

nhƣ sau: 
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 * Đất trồng lúa 

 Diện tích hiện trạng năm 2020 là 6.656,56 ha, chiếm 8,24% tổng diện tích 

tự nhiên của huyện. Trong đó có 2.875,93 ha đất chuyên trồng lúa nƣớc. Tập 

trung nhiều ở các xã nhƣ: Vân Nham, Hòa Thắng, Tân Thành, Hòa Sơn,... 

 * Đất trồng cây hàng năm khác 

 Diện tích năm 2020 là 3.685,04 ha, chiếm 4,56% tổng diện tích tự nhiên 

của huyện. Tập trung nhiều ở các xã nhƣ: Yên Bình, Hòa Thắng, Hòa Bình, Hòa 

Sơn, Hữu Liên,... 

 * Đất trồng cây lâu năm 

 Diện tích năm 2020 là 13.914,80 ha, chiếm 17,23% tổng diện tích tự 

nhiên của huyện. Tập trung nhiều ở các xã nhƣ: Vân Nham, Hòa Thắng, Hòa 

Sơn, Thiện Tân, Minh Sơn,... 

* Đất rừng phòng hộ 

 Diện tích năm 2020 là 4.894,84 ha, chiếm 6,06% tổng diện tích tự nhiên 

của huyện. Phân bố ở các xã: Hòa Bình, Yên Bình, Tân Thành, Hòa Sơn, Yên 

Sơn, Hữu Liên, Yên Thịnh, Đồng Tiến, Hòa Lạc, Minh Sơn. 

 * Đất rừng đặc dụng 

 Diện tích năm 2020 là 6.954,91 ha, chiếm 8,61% tổng diện tích tự nhiên. 

Phân bố ở các xã: Hữu Liên, Yên Thịnh, Hòa Bình. 

 * Đất rừng sản xuất 

 Diện tích năm 2020 là 21.540,76 ha, chiếm 26,67% tổng diện tích tự 

nhiên. Tập trung nhiều ở các xã nhƣ: Hòa Thắng, Thiện Tân, Hòa Sơn, Tân 

Thành, Minh Sơn,... 

 * Đất nuôi trồng thủy sản 

 Diện tích năm 2020 là 490,58 ha, chiếm 0,61% tổng diện tích tự nhiên. 

Phân bố tập trung ở một số xã nhƣ: Vân Nham, Minh Sơn, Thiện Tân,... 

 * Đất nông nghiệp khác 

 Diện tích năm 2020 là 2,38 ha, chiếm 0,003% tổng diện tích tự nhiên. 

Phân bố ở xã Minh Hòa. 
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b Đất phi nông nghiệp 

 Tổng diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 là 7.295,78 ha, chiếm 

9,03% tổng diện tích tự nhiên của huyện. Chi tiết các loại đất phi nông nghiệp 

của huyện nhƣ sau: 

 * Đất quốc phòng 

 Diện tích năm 2020 là 962,41 ha, chiếm 1,19% tổng diện tích tự nhiên. 

Đây là diện tích các công trình quốc phòng nhƣ trụ sở, nơi đóng quân, nơi huấn 

luyện,... Tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Đồng Tân, Thanh Sơn, Thiện Tân, 

Yên Sơn,... 

 * Đất an ninh 

 Diện tích năm 2020 là 3,12 ha, chiếm 0,004% tổng diện tích tự nhiên. 

Gồm diện tích trụ sở công an huyện, trại giam Ngọc Lý trên địa bàn xã Đồng 

Tiến và trụ sở công an xã. Phân bố trên địa bàn xã Đồng Tiến, Thanh Sơn, Minh 

Sơn, Vân Nham và thị trấn Hữu Lũng. 

 * Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích năm 2020 là 38,70 ha, chiếm 0,05% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là diện tích các cơ sở thƣơng mại, cơ sở dịch vụ, trạm xăng dầu,... Tập trung trên 

địa bàn thị trấn Hữu Lũng, xã Đồng Tân, Minh Sơn, Hòa Thắng, Hồ Sơn, Hòa 

Lạc, Cai Kinh,... 

 * Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

 Diện tích năm 2020 là 21,10 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là diện tích các nhà máy, cơ sở sản xuất,... Tập trung trên địa bàn xã Minh Sơn, 

Cai Kinh, Đồng Tân, Hồ Sơn,... 

 * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

 Diện tích năm 2020 là 245,77 ha, chiếm 0,30% tổng diện tích tự nhiên. 

Đây là diện tích của các cơ sở khai thác đá, cát, sỏi,... Tập trung chủ yếu trên địa 

bàn các xã Đồng Tiến, Đồng Tân, Cai Kinh, Yên Vƣợng,... 

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

 Diện tích năm 2020 là 2.783,39 ha, chiếm 3,45% tổng diện tích tự nhiên. 
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Bao gồm diện tích đất để xây dựng các công trình công cộng nhƣ: giao thông, 

thuỷ lợi, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, chợ,... Diện tích tập trung ở xã 

Hòa Thắng, Tân Thành, Vân Nham, Hòa Sơn, Minh Sơn,... 

 * Đất danh lam thắng cảnh 

 Diện tích năm 2020 là 74,53 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là diện tích khu danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên. 

 * Đất sinh hoạt cộng đồng 

 Diện tích năm 2020 là 17,79 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là diện tích các hội trƣờng, các trụ sở thôn, bản, nhà họp thôn, bản,... Tập trung 

trên địa bàn xã Vân Nham, Đồng Tân, Đồng Tiến, Tân Thành, Thiện Tân,... 

 * Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

 Diện tích năm 2020 là 0,18 ha. Đây là diện tích khu vui chơi công cộng 

trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng. 

 * Đất ở tại nông thôn 

 Diện tích năm 2020 là 1.757,38 ha, chiếm 2,18% tổng diện tích tự nhiên. 

Diện tích phân bố trên địa bàn 23 xã. Các xã có diện tích đất ở lớn là xã Minh 

Sơn, Hòa Thắng, Vân Nham, Đồng Tân,… 

 * Đất ở tại đô thị 

 Diện tích năm 2020 là 67,51 ha, chiếm 0,08% tổng diện tích tự nhiên. Đây 

là toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng. 

 * Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

 Diện tích năm 2020 là 10,47 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. Bao 

gồm diện tích đất để xây dựng các trụ sở cơ quan Nhà nƣớc nhƣ trụ sở UBND 

huyện, trụ sở UBND các xã, thị trấn, ... Phân bố chủ yếu trên địa bàn thị trấn 

Hữu Lũng, xã Tân Thành, Cai Kinh, Hồ Sơn, Vân Nham,... 

 * Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

 Diện tích năm 2020 là 8,38 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. Bao 

gồm diện tích các trụ sở công trình sự nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Tập 

trung chủ yếu trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng, xã Hữu Liên, Sơn Hà,… 



52 

 * Đất cơ sở tín ngưỡng 

 Diện tích năm 2020 là 19,32 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên. Bao 

gồm diện tích các đình, đến, miếu có trên địa bàn huyện. Tập trung chủ yếu trên 

địa bàn các xã: Tân Thành, Hòa Thắng, Minh Sơn, Minh Hòa, Thanh Sơn, Yên 

Vƣợng, Minh Tiến,... 

 * Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

 Diện tích năm 2020 là 1.083,29 ha, chiếm 1,34% tổng diện tích tự nhiên. 

Bao gồm diện tích của hệ thống sông Trung, sông Thƣơng chảy qua địa bàn và 

hệ thống suối có trên địa bàn huyện. Tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã: Hòa 

Thắng, Hòa Lạc, Minh Tiến, Nhật Tiến, Quyết Thắng, Yên Vƣợng,... 

 * Đất có mặt nước chuyên dùng 

 Diện tích năm 2020 là 202,44 ha, chiếm 0,25% tổng diện tích tự nhiên. 

Bao gồm diện tích các hồ có trên địa bàn huyện nhƣ hồ Cai Hiển, hồ Tổng 

Đoàn,… Tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã Đồng Tiến, Hòa Sơn, Thiện Tân, 

Yên Vƣợng, Quyết Thắng,... 

 c. Đất chưa sử dụng 

 Diện tích năm 2020 là 15.327,47 ha, chiếm 18,98% tổng diện tích tự 

nhiên. Diện tích này cần đƣợc tiếp tục đƣa vào sử dụng trong giai đoạn tới, đặc 

biệt là đƣa vào trồng rừng, bảo vệ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tập 

trung chủ yếu trên địa bàn các xã Yên Sơn, Yên Thịnh, Yên Bình, Yên Vƣợng,... 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích tự nhiên của huyện Hữu Lũng tăng 88,78 

ha; giai đoạn 2015 - 2020 giảm 0,30 ha do bản đồ địa giới hành chính 364 đƣợc 

đo đạc từ những năm 1994 với công nghệ đo vẽ và công cụ đo đạc còn thô sơ, 

diện tích tự nhiên của xã đƣợc tính bằng phim tính theo đƣờng bao huyện nên 

chƣa thể hiện chính xác đƣợc tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Ngày nay 

với công nghệ và máy móc hiện đại, diện tích tự nhiên của toàn huyện đƣợc tính 

từ tất cả những khoanh đất đã đƣợc đóng vùng trong địa giới hành chính huyện 

theo phần mềm chuyên ngành do bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành nên có 

sự chênh lệch về diện tích tự nhiên giữa hồ sơ địa giới của xã đang quản lý và 

diện tích thực chạy từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 2014 của huyện. 
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Bảng 04: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện  

tích  

năm 

2011 

Diện  

tích  

năm 

2015 

Diện 

 tích  

năm 

2020 

Biến 

động 

2020/ 

2011 

Chia giai đoạn 

Giai 

đoạn 

2011-

2015 

Giai 

đoạn 

2015-

2020 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   80.674,64 80.763,42 80.763,12 88,48 88,78 -0,30 

1 Đất nông nghiệp NNP 56.316,57 59.434,19 58.139,87 1.823,30 3.117,62 -1.294,32 

  Trong đó:   
      

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.301,20 7.049,10 6.656,56 355,36 747,90 -392,54 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.665,00 3.140,56 2.875,93 210,93 475,56 -264,63 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6.201,15 6.362,02 3.685,04 -2.516,11 160,87 -2.676,98 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.128,47 9.599,49 13.914,80 5.786,33 1.471,02 4.315,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 10.200,02 9.291,37 4.894,84 -5.305,18 -908,65 -4.396,53 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.969,91 6.914,86 6.954,91 -15,00 -55,05 40,05 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.153,03 19.745,68 21.540,76 3.387,73 1.592,65 1.795,08 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 320,99 471,67 490,58 169,59 150,68 18,91 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 41,80 0,00 2,38 -39,42 -41,80 2,38 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.263,25 6.714,62 7.295,78 1.032,53 451,37 581,16 

  Trong đó:   
      

2.1 Đất quốc phòng CQP 902,58 1.018,14 962,41 59,83 115,56 -55,73 

2.2 Đất an ninh CAN 3,23 2,36 3,12 -0,11 -0,87 0,76 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 0,00 38,20 38,70 38,70 38,20 0,50 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 91,72 0,87 21,10 -70,62 -90,85 20,23 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,00 13,10 0,00 -2,00 11,10 -13,10 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 61,54 180,78 245,77 184,23 119,24 64,99 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2646,4 2714,89 2.783,39 136,99 68,49 68,50 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 74,53 74,53 0,00 74,53 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 14,67 17,79 17,79 14,67 3,12 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,18 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.010,25 1.341,29 1.757,38 747,13 331,04 416,09 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 32,65 64,01 67,51 34,86 31,36 3,50 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 56,08 7,81 10,47 -45,61 -48,27 2,66 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,00 7,26 8,38 8,38 7,26 1,12 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 5,06 16,52 19,32 14,26 11,46 2,80 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.211,28 1.077,90 1.083,29 -127,99 -133,38 5,39 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 216,69 216,82 202,44 -14,25 0,13 -14,38 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 23,77 0,00 0,00 -23,77 -23,77 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 18.094,82 14.614,61 15.327,47 -2.767,35 -3.480,21 712,86 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện Hữu Lũng) 
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a) Đất nông nghiệp 

Quỹ đất nông nghiệp của huyện có sự biến động theo từng giai đoạn: 

- Giai đoạn 2010 - 2015 biến động tăng 3.117,62 ha, tăng ở các loại đất 

nhƣ: đất trồng cây lâu năm, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản 

xuất, đất nuôi trồng thủy sản. Diện tích tăng là do chuyển đổi từ đất rừng phòng 

hộ hoặc khai hoang đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng. Trong đó một phần là do 

thay đổi phƣơng pháp kiểm kê đất đai ở kỳ kiểm kê năm 2014. 

- Giai đoạn 2015 - 2020 biến động giảm 1.294,32 ha do chuyển sang các 

loại đất phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, đất sản xuất 

kinh doanh, khoanh vùng đất danh lam thắng cảnh. Nội bộ nhóm đất nông 

nghiệp có sự chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây lâu năm và chuyển đổi 

nội bộ đất lâm nghiệp từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất theo quy hoạch lâm 

nghiệp của tỉnh. 

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp nhƣ sau: 

* Đất trồng lúa 

Giai đoạn 2010 - 2015 tăng 747,90 ha do trong kỳ kiểm kê trƣớc một số 

xã nhƣ: Yên Bình, Hoà Bình, Vân Nham, Tân Lập, Thiện Kỵ, Quyết Thắng, 

Hoà Thắng, Yên Sơn, Hữu Liên chƣa đƣợc đo đạc địa chính nên số liệu đất lúa 

còn chƣa đƣợc kiểm soát đúng thực tế. Nên khi 9 xã trên đƣợc đo đạc địa chính 

và phủ trùm bản đồ địa chính của toàn huyện thì số liệu kiểm kê mới chính xác. 

Một nguyên nhân nữa là xã Minh Sơn khi đo đạc địa chính năm 1996 đã không 

đo nguyên một thôn Hố Mƣời.  

Giai đoạn 2015 - 2020 giảm 392,54 ha do chuyển sang các loại đất trong 

nhóm đất phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở, cơ sở sản xuất 

kinh doanh,… 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Giai đoạn 2010 - 2015 tăng 160,87 ha do trong kỳ kiểm kê trƣớc một số 

xã chƣa đƣợc đo đạc địa chính nên khi đo đạc lại, số liệu có biến động tăng, 

ngoài ra, một số khu vực ngƣời dân chuyển đổi đất rừng, đất chƣa sử dụng sang 

trồng cây hàng năm khác. 
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Giai đoạn 2015 - 2020 giảm 2.676,98 ha do chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm cho hiệu quả kinh tế cao hơn và do thu hồi, chuyển mục đích sang các loại 

đất phi nông nghiệp. 

 * Đất trồng cây lâu năm 

 Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 1.471,02 ha, 

giai đoạn 2015 - 2020 tăng 4.315,31 ha. Nguyên nhân là do chuyển đổi trồng 

cây hàng năm, chuyển đổi đất lâm nghiệp sang trồng cây lâu năm hoặc khai thác 

đất chƣa sử dụng đƣa vào trồng cây lâu năm. 

* Đất rừng phòng hộ 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng phòng hộ của huyện giảm 

908,65 ha, giai đoạn 2015 - 2020 giảm 4.396,53 ha. Nguyên nhân do chuyển đổi 

trong nội bộ đất lâm nghiệp theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh. Một phần do 

chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp hoặc các loại đất trong nhóm đất phi 

nông nghiệp. 

* Đất rừng đặc dụng 

 Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng đặc dụng của huyện giảm 55,05 

ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 40,05 ha. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi 

nội bộ trong nhóm đất lâm nghiệp theo quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh. 

 * Đất rừng sản xuất: 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất rừng sản xuất của huyện tăng 

1.592,65 ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 1.795,08 ha. Nguyên nhân do chuyển 

đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất, do đo đạc, kiểm kê lại quỹ đất và 

do khai thác đất chƣa sử dụng đƣa vào trồng rừng. 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện tăng 

150,68 ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 18,91 ha do trong kỳ kiểm kê 2014 đã bổ 

sung khoanh vẽ, kiểm kê các ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản nằm trong các thung 

lũng và các khe núi mà khi đo đạc địa chính chƣa đo. Ngoài ra, chuyển đổi một 

số khu vực mặt nƣớc, khu vực ven sông suối có khả năng nuôi trồng thủy sản. 
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* Đất nông nghiệp khác 

Giai đoạn 2010 - 2015 đất nông nghiệp khác giảm 41,80 ha do kiểm kê 

năm 2014 xác định lại mục đích sử dụng đất. Giai đoạn 2015 - 2020 tăng 2,38 ha 

do bổ sung quỹ đất xây dựng trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

b) Đất phi nông nghiệp 

Quỹ đát phi nông nghiệp của huyện biến động tăng 451,37 ha trong giai 

đoạn 2010 - 2015 và tăng 581,16 ha trong giai đoạn 2015 - 2020. Quỹ đất phi 

nông nghiệp đều biến động tăng qua các giai đoạn là xu thế tất yếu khi bổ sung 

quỹ đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu dân cƣ, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, sản xuất vật liệu xây dựng,… 

Chi tiết các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp nhƣ sau: 

* Đất quốc phòng 

Giai đoạn 2010 - 2015 quỹ đất quốc phòng của huyện biến động tăng 

115,56 ha, giai đoạn 2015 - 2020 giảm 55,73 ha. Nguyên nhân do giai đoạn 

2010 - 2015 tiến hành đo đạc, kiểm kê lại quỹ đất theo phƣơng pháp mới và do 

bổ sung quỹ đất xây dựng các công trình quốc phòng, giai đoạn 2015 - 2020 

giảm là kiểm kê, xác định lại quỹ đất. 

* Đất an ninh 

Giai đoạn 2010 - 2015 quỹ đất an ninh của huyện biến động giảm 0,87 ha, 

giai đoạn 2015 - 2020 tăng 0,76 ha. Nguyên nhân tăng do bổ sung quỹ đất xây 

dựng các công trình an ninh, giảm do đo đạc, kiểm kê lại quỹ đất. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Giai đoạn 2010 - 2015 quỹ đất thƣơng mại dịch vụ của huyện biến động 

giảm 38,20 ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 0,50 ha. Diện tích tăng mạnh trong 

giai đoạn 2010 - 2015 là do trƣớc đây diện tích này đƣợc kiểm kê vào đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh, đến kỳ kiểm kê 2014, kiểm kê thành chỉ tiêu riêng theo 

hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014. Ngoài ra, đất 

thƣơng mại dịch vụ tăng do bổ sung quỹ đất để xây dựng các cơ sở thƣơng mại, 

cơ sở dịch vụ, trạm xăng dầu,… 
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* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Giai đoạn 2010 - 2015 diện tích đất thƣơng mại dịch vụ của huyện giảm 

90,85 ha do kỳ kiểm kê năm 2014 kiểm kê sang đất thƣơng mại dịch vụ theo 

hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014. Giai đoạn 

2015 - 2020 tăng 20,23 ha do xây dựng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn huyện. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Giai đoạn 2010 - 2015 quỹ đất cho mục đích này tăng 11,10 ha do mở 

rộng khu khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Nhật Tiến. Giai đoạn 2015 - 2020 

giảm 13,10 ha do kiểm kê lại quỹ đất. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích quỹ đất này biến động tăng 119,24 ha trong giai đoạn 2010 - 

2015, tăng 64,99 ha trong giai đoạn 2015 - 2020 do kiểm kê lại quỹ đất và do 

xây dựng, mở rộng các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. 

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

Quỹ đất cho mục đích này tăng 68,49 ha trong giai đoạn 2010 - 2015, tăng 

68,50 ha trong giai đoạn 2015 - 2020 do xây dựng, mở rộng các công trình giao 

thông, thủy lợi, năng lƣợng, bƣu chính viễn thông, các cơ sở y tế, văn hóa, giáo 

dục, thể dục thể thao, chợ,… 

* Đất danh lam thắng cảnh 

Đến năm 2020, quỹ đất danh lam thắng cảnh của huyện đƣợc thống kê có 

diện tích 74,53 ha, tăng trong giai đoạn 2015 - 2020 do thống kê diện tích đất 

khu danh thắng Đồng Lâm xã Hữu Liên. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Giai đoạn 2010 - 2015 quỹ đất sinh hoạt cộng đồng của huyện tăng 14,67 

ha do trƣớc đây, các nhà văn hóa thôn, bản, nhà văn hóa xã đƣợc kiểm kê vào đất 

cơ sở văn hóa, đến kỳ kiểm kê năm 2014 xác định là đất sinh hoạt cộng đồng theo 

hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Giai đoạn 2015 - 2020 quỹ đất này 

tăng 3,12 ha do xây dựng, mở rộng các nhà họp thôn, bản các xã, thị trấn. 
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* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích đất ở nông thôn tăng 331,04 ha trong giai đoạn 2010 - 2015, 

tăng 416,09 ha trong giai đoạn 2015 - 2020. Nguyên nhân tăng là do bổ sung 

quỹ đất xây dựng, mở rộng các khu dân cƣ, các khu đấu giá,… 

* Đất ở tại đô thị 

Giai đoạn 2010 - 2015 tăng 31,36 ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 3,50 ha 

do mở rộng diện tích đất ở thị trấn Hữu Lũng. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Quỹ đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện giảm 48,27 ha trong giai đoạn 

2010 - 2015 do kiểm kê lại quỹ đất trong kỳ kiểm kê năm 2014, tăng 2,66 ha 

trong giai đoạn 2015 - 2020 do bổ sung quỹ đất để xây dựng, mở rộng các trụ sở 

cơ quan huyện, cơ quan cấp xã. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Quỹ đất cho mục đích này tăng 7,26 ha trong giai đoạn 2010 - 2015 do 

trƣớc đây diện tích này đƣợc kiểm kê vào đất xây dựng trụ sở cơ quan nay kiểm 

kê thành chỉ tiêu riêng theo hƣớng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Giai 

đoạn 2015 - 2020 tăng 1,12 ha do bổ sung quỹ đất để xây dựng, mở rộng các trụ 

sở của các tổ chức sự nghiệp trên địa bàn huyện. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích quỹ đất này tăng 11,46 ha trong giai đoạn 2010 - 2015, tăng 

2,80 ha trong giai đoạn 2015 - 2020 do trƣớc đây một số đình đền đƣợc kiểm kê 

vào đất có di tích lịch sử văn hóa nhƣng đến kỳ kiểm kê năm 2014 xác định lại 

mục đích sử dụng là đất cơ sở tín ngƣỡng. Ngoài ra, diện tích tăng là do bổ sung 

quỹ đất để xây dựng, mở rộng các đình, đền trên địa bàn huyện. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Giai đoạn 2010 - 2015, diện tích đất cho mục đích này của huyện giảm 

133,38 ha, giai đoạn 2015 - 2020 tăng 5,39 ha do kiểm kê lại quỹ đất. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng: 

Diện tích đất có mặt nƣớc chuyên dùng của huyện biến động tăng 0,13 ha 

trong giai đoạn 2010 - 2015, biến động giảm 14,38 ha trong giai đoạn 2015 - 

2020. Nguyên nhân chính là do kiểm kê lại quỹ đất. Ngoài ra, do tận dụng một 

số khu vực có mặt nƣớc chuyển sang nuôi trồng thủy sản. 
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* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích giảm 23,77 ha trong giai đoạn 2010 - 2015 do kỳ kiểm kê năm 

2014 xác định lại mục đích sử dụng đất. 

c) Đất chưa sử dụng 

Quỹ đất chƣa sử dụng của huyện biến động giảm 3.480,21 ha trong giai 

đoạn 2010 - 2015, tăng 712,86 ha trong giai đoạn 2015 - 2020. Diện tích giảm 

do khai thác đƣa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp. 

Diện tích tăng chủ yếu do kiểm kê lại quỹ đất của huyện. 

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử 

dụng đất 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất 

a. Hiệu quả kinh tế, xã hội của việc sử dụng đất 

Trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhu cầu sử dụng 

đất của các ngành, các lĩnh vực ngày càng tăng. Công tác đo đạc bản đồ, đăng 

ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thanh tra, kiểm tra việc việc 

sử dụng đất đƣợc quan tâm đúng mức là tiền đề để quản lý và sử dụng đất có 

hiệu quả, nhờ đó công việc thu hồi đất, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ đƣợc 

thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Dành quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển tiểu 

thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, các khu đô thị, chỉnh trang và xây dựng mới 

khu dân cƣ nông thôn. 

Việc sử dụng đất hợp lý trên địa bàn huyện Hữu Lũng tạo ra môi trƣờng 

thuận lợi cho các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đầu tƣ các dự án phát triển 

kinh tế - xã hội, thúc đẩy nền kinh tế huyện phát triển theo hƣớng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá. Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tạo những cơ 

hội lớn cho phát triển thị trƣờng bất động sản.  

Với vị trí địa lý thuận lợi, có nguồn nhân lực dồi dào, đang là địa điểm thu 

hút các nguồn đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. Với việc hình thành các khu công 
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nghiệp, các nhà máy, công ty sản xuất, kinh doanh và các điểm du lịch,... đã tạo 

động lực cho nền kinh tế của huyện phát triển, tạo công ăn việc làm, tăng thu 

nhập cho ngƣời dân. 

Luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng ngành y tế, giáo dục và đào tạo 

nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học hành và chăm sóc sức khoẻ của ngƣời dân. 

Dành quỹ đất xây dựng các mục đích công cộng nhƣ nhà văn hoá, sân vận 

động, hệ thống thuỷ lợi, giao thông nông thôn và một số cơ sở vui chơi giải trí 

khác tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao chất lƣợng cuộc sống. 

Quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích 

phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nƣớc để đảm bảo vấn đề an 

ninh lƣơng thực trên địa bàn, mặt khác phải tính toán chính xác về nhu cầu sử 

dụng đất của các ngành, làm cơ sở để phân bổ quỹ đất hợp lý. 

b. Những tác động đến môi trường đất trong quá trình sử dụng đất 

Trong quá trình sử dụng đất, môi trƣờng đất chịu ảnh hƣởng tác động của 

các hoạt động thiên nhiên, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và việc khai 

thác, sử dụng đất của con ngƣời. Những nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng đất đó là: 

- Ô nhiễm môi trƣờng gây ra do các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là do 

quá trình sử dụng các hóa chất trong nông nghiệp. Việc lạm dụng các loại phân 

bón hóa học, thuốc trừ sâu gây hậu quả xấu cho đất canh tác nhƣ làm cho đất 

chua, thay đổi thành phần cơ giới của đất… 

- Các hoạt động của tiểu thủ công nghiệp cũng gây ra những tác động tiêu 

cực tới môi trƣờng đất nhƣ nƣớc thải và chất thải rắn,… đƣợc thải ra trong quá 

trình hoạt động sản xuất. 

- Ô nhiễm môi trƣờng đất còn do ảnh hƣởng tập quán sinh hoạt của nhân 

dân trên địa bàn, các chất thải thu gom và xử lý chƣa triệt để,… 

- Hệ thống thoát nƣớc trong các khu dân cƣ, khu đô thị chƣa đƣợc đầu tƣ 

xây dựng đồng bộ. Việc thu gom và xử lý nƣớc thải ở các khu dân cƣ chƣa đƣợc 

thực hiện mà đổ trực tiếp ra các hệ thống sông ngòi, ao, hồ làm ô nhiễm nguồn 

nƣớc và môi trƣờng đất.  
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2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a. Cơ cấu sử dụng đất: 

Đến năm 2020 diện tích tự nhiên huyện là 80.763,12 ha, cơ cấu sử dụng 

đất của huyện sau: 

- Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 là 58.139,87 ha, chiếm 

71,99% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

- Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 là 7.295,78 ha, 

chiếm 9,03% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

- Diện tích hiện trạng đất chƣa sử dụng năm 2020 là 15.327,47 ha, chiếm 

18,98% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

Trong cơ cấu sử dụng đất của huyện hiện nay vẫn còn nhiều bất cập nhƣ: 

cơ cấu đất phi nông nghiệp nhỏ, đất chƣa sử dụng còn cao. Trong nội bộ nhóm 

đất nông nghiệp, chủ yếu là đất lâm nghiệp. Thực tế qua các năm, cơ cấu sử 

dụng đất của huyện Hữu Lũng có xu hƣớng là giảm đất nông nghiệp, đất chƣa 

sử dụng và tăng đất phi nông nghiệp. Đây là xu thế tất yếu trong việc sử dụng 

đất của huyện trong giai đoạn tiếp theo. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội 

- Đất nông nghiệp: Quỹ đất này hiện nay chiếm đến 71,99% tổng diện tích 

tự nhiên của huyện. Vì vậy, cần tập trung diện tích, đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng 

cao năng suất, sản lƣợng cây trồng. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình 

thành các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho 

giá trị kinh tế cao. Quy hoạch, xây dựng và nhân rộng các vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung, các mô hình sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 

- Đất phi nông nghiệp: Với đặc điểm nền kinh tế của huyện phát triển theo 

hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh phát triển mạnh cơ cấu các 

ngành công nghiệp, sản xuất kinh doanh, thƣơng mại dịch vụ nên nhu cầu đất 

đai cho các ngành này đòi hỏi quỹ đất lớn. Do đó, việc xây dựng và phát triển 

các công trình mới phải hết sức tiết kiệm theo hƣớng sử dụng triệt để không gian 

và hạn chế lấy vào đất nông nghiệp có chất lƣợng tốt, đặc biệt là các khu vực 

chuyên trồng lúa nƣớc. 
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Bên cạnh đó khi nền kinh tế phát triển thì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

cần phải đƣợc tăng cƣờng. Hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu 

cần đƣợc nâng cấp mở rộng và xây mới nên cũng cần một quỹ đất khá lớn. Nhìn 

chung so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thì cơ cấu đất phi nông nghiệp 

hiện nay của huyện là chƣa hợp lý.  

- Đất chƣa sử dụng: Hiện tại diện tích đất chƣa sử dụng của huyện vẫn 

còn chiếm đến 18,98% tổng diện tích tự nhiên. Vì vậytrong giai đoạn tới, diện 

tích đất chƣa sử dụng cần đƣợc tiếp tục khai hoang đƣa vào sử dụng cho các 

mục đích nông nghiệp (trồng rừng là chủ yếu), cho các mục đích phi nông 

nghiệp. Đây là hƣớng khai thác, sử dụng đất đem lại hiệu quả và cần đƣợc tiếp 

tục triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm khai thác tối đa nguồn tài 

nguyên đất chƣa sử dụng để đƣa vào sử dụng nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất 

của huyện.  

c. Tình hình đầu tư về vốn, vật tư khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại huyện 

- Với điều kiện giao lƣu, tuyên truyền, phổ biến ngày càng đƣợc tăng 

cƣờng nên phƣơng thức sản xuất, trình độ trong sử dụng đất không có sự khác 

biệt giữa những ngƣời sử dụng đất. Ngƣời dân biết kết hợp giữa kỹ thuật truyền 

thống với kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện đất đai, hoàn cảnh kinh tế của 

từng gia đình. 

- Đất đai của huyện ngày càng đƣợc khai thác hiệu quả hơn, hệ số quay 

vòng đất đai ngày càng lớn. Hiện nay ngƣời dân đã trồng 2 vụ, 3 vụ trong một 

năm, nhƣ vậy cho ra sản phẩm trên một đơn vị đất đai ngày càng nhiều. 

- Tuy nhiên trong những năm vừa qua, một số diện tích trồng 1 vụ cho 

hiệu quả kinh tế không cao do ngƣời dân khai thác đất đai vào sản xuất nhƣng 

không đầu tƣ phân bón và không có biện pháp để bảo vệ đất làm cho diện tích 

đất đai hoang hoá tăng lên. 

- Ngƣời dân đang đƣợc tiếp cận các nguồn vốn thông qua hệ thống ngân 

hàng, quỹ tín dụng, thông qua trung tâm khuyến nông và các chƣơng trình xoá 

đói giảm nghèo để phát triển mạnh mẽ sản xuất nâng cao mức sống. 
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2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử 

dụng đất 

2.4.1. Những tồn tại 

Những năm qua, trên địa bàn khu vực huyện Hữu Lũng đƣợc sự quan tâm 

đầu tƣ của tỉnh và Trung ƣơng đã có những bƣớc phát triển rất mạnh mẽ về kinh 

tế và xã hội. Việc tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về đất đai trong quá trình phát 

triển kinh tế, xã hội góp phần không nhỏ của việc khai thác sử dụng đất hợp lý, 

hiệu quả. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế, áp lực 

của việc gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực ngày 

càng tăng đã gây nên sức ép không nhỏ trong việc sử dụng đất, điều đó đã làm 

nảy sinh nhiều vấn đề tồn tại cần đƣợc quan tâm. 

Việc phát triển nền kinh tế theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đồng nghĩa với việc gia tăng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thƣơng mại 

dịch vụ,... cùng với việc giải quyết nhu cầu đất ở cho ngƣời dân, việc chuyển 

mục đích sử dụng từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp làm cho diện tích đất 

nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, trong đó có đất sản xuất nông nghiệp, ảnh 

hƣởng đến vấn đề đảm bảo an ninh lƣơng thực. Một số dự án triển khai chậm 

ảnh hƣởng đến tâm lý sản xuất của ngƣời dân. Việc đào tạo chuyển đổi ngành 

nghề chƣa đƣợc quan tâm đúng mức dẫn đến tình trạng dƣ thừa lao động và 

thiếu việc làm ngày càng có xu hƣớng tăng. 

Sản xuất hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp chƣa rõ nét; chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng ở một số địa phƣơng chƣa mạnh; tăng trƣởng trong lĩnh vực chăn 

nuôi còn chậm. 

Dịch vụ thƣơng mại còn nhỏ lẻ, thu hút lao động còn ít. Hoạt động dịch 

vụ đang chủ yếu là lao động thủ công và đi làm ăn xa, chƣa tạo đƣợc nhiều việc 

làm tại chỗ để thu hút lao động nên thu nhập của ngƣời dân còn thấp. 

Công nghiệp - xây dựng chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển và chƣa khai 

thác hết hiệu quả các lợi thế của địa phƣơng; kết cấu hạ tầng ở một số xã còn 

yếu và thiếu. Quỹ đất dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục 

đào tạo,… chƣa đƣợc bố trí thỏa đáng và hợp lý. 
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Trong quá trình sử dụng đất một số doanh nghiệp vẫn chƣa tuân thủ quy 

định chặt chẽ về bảo vệ môi trƣờng dẫn đến gây ô nhiễm môi trƣờng. Nhận thức 

của ngƣời dân về chính sách đất đai không đồng đều, ý thức của ngƣời sử dụng 

đất chƣa cao, chƣa chấp hành nghiêm pháp luật đất đai. 

2.4.2. Nguyên nhân của những tồn tại 

- Địa hình đất đai bị chia cắt, tỷ lệ sử dụng đất nông nghiệp ở mức độ 

thấp, chi phí đầu tƣ cho sản xuất và xây dựng cơ bản cao do khó khăn về địa 

hình, cũng nhƣ cơ sở hạ tầng giao thông, sản xuất còn nhiều yếu kém. 

- Dân cƣ sống phân tán, trình độ dân trí còn thấp, sống chủ yếu bằng nghề 

nông, lâm nghiệp, thói quen canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu, dẫn tới tỷ 

lệ đói nghèo còn cao. Ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất 

nông nghiệp trên địa àn còn hạn chế. 

- Điểm xuất phát của nền kinh tế ở mức thấp, chậm chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế (nguồn lực cho đầu tƣ phát triển hạn chế, chƣa phát huy hết tiềm năng, 

lợi thế,…); sản xuất hàng hóa khối lƣợng còn nhỏ lẻ và phân tán. Các ngành sản 

xuất công nghiệp, dịch vụ quy mô hạn chế, chủ yếu là các hộ cá thể phát triển 

theo hƣớng tự phát. 

- Chất lƣợng nhân lực trên địa bàn chƣa cao. Đội ngũ cán bộ, đặc biệt là 

cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế. 

- Hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, nhất là hệ thống đƣờng giao thông 

liên xã, nội vùng, hệ thống cơ sở y tế, trƣờng học,... 

Để khắc phục tình trạng trên, cần quan tâm hơn nữa công tác quản lý, tăng 

cƣờng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trƣờng hợp vi phạm đất đai. Mặt 

khác, cần tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai một cách rộng rãi đến từng 

ngƣời dân, giúp họ có ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT KỲ TRƢỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

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

năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đã đƣợc UBND 
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tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 29/10/2018. 

Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc đƣợc triển 

khai thực hiện tƣơng đối tốt. Tuy nhiên, chỉ tiêu các loại đất thực hiện đƣợc 

chƣa nhiều. Việc đánh giá các chỉ tiêu chỉ mang tính chất tƣơng đối vì thực tế 

các chỉ tiêu sử dụng đất có sự thay đổi qua các kỳ kiểm kê đất đai về diện tích và 

loại đất. 

Bảng 05: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Điều 

chỉnh 

QHSDĐ 

đến năm 

2020 đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   80.763,42 80.763,12 -0,30 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 59.227,74 58.139,87 -1.087,87 98,16 

  Trong đó:   
    

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.107,60 6.656,56 548,96 108,99 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 3.127,91 2.875,93 -251,98 91,94 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6.311,38 3.685,04 -2.626,34 58,39 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 9.813,18 13.914,80 4.101,62 141,80 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9.289,71 4.894,84 -4.394,87 52,69 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.914,86 6.954,91 40,05 100,58 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.213,52 21.540,76 1.327,24 106,57 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 432,57 490,58 58,01 113,41 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 144,92 2,38 -142,54 1,64 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.652,11 7.295,78 -356,33 95,34 

  Trong đó:   
    

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.264,19 962,41 -301,78 76,13 

2.2 Đất an ninh CAN 5,00 3,12 -1,88 62,40 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 50,00 0,00 -50,00 0,00 

2.5 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 50,45 38,70 -11,75 76,71 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 32,98 21,10 -11,88 63,98 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 13,10 0,00 -13,10 0,00 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 293,70 245,77 -47,93 83,68 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.966,37 2.783,39 -182,98 93,83 

  Trong đó:   
    

- Đất giao thông DGT - 1.814,54 - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Điều 

chỉnh 

QHSDĐ 

đến năm 

2020 đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ 

 (%) 

- Đất thủy lợi DTL - 189,75 - - 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH - 1,53 - - 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT - 5,80 - - 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD - 78,62 - - 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT - 35,71 - - 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK - 0,08 - - 

- Đất công trình năng lƣợng DNL - 32,22 - - 

- Đất công trình bƣu chính viễn thông DBV - 1,00 - - 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - - 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 528,08 524,07 -4,01 99,24 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15,92 3,13 -12,79 19,66 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 - 

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

nhà hỏa táng 
NTD 99,14 88,41 -10,73 89,18 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH - - - - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - 1,24 - - 

- Đất chợ DCH - 7,29 - - 

- Đất công trình công cộng khác DCK - - - - 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 90,00 74,53 -15,47 82,81 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 22,38 17,79 -4,59 79,49 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 1,00 0,18 -0,82 18,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.412,61 1.757,38 344,77 124,41 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 122,70 67,51 -55,19 55,02 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,30 10,47 -2,83 78,72 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,07 8,38 0,31 103,84 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
 

- - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 19,82 19,32 -0,50 97,48 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.067,98 1.083,29 15,31 101,43 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 218,46 202,44 -16,02 92,67 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 0,00 - 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 13.883,57 15.327,47 1.443,90 110,40 

 

Tổng diện tích tự nhiên theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 đƣợc duyệt là 80.763,42 ha, kết quả thực hiện năm 2020 diện tích 

tự nhiên của huyện giảm 0,30 ha.  
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a. Đất nông nghiệp 

 Diện tích đất nông nghiệp theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 đƣợc phê duyệt là 59.227,74 ha, kết quả năm 2020 thực hiện 

là 58.139,87 ha, giảm 1.087,87 ha, đạt 98,16% so với điều chỉnh quy hoạch 

đƣợc duyệt. Trong đó: 

 - Có 05 loại đất có diện tích thực hiện năm 2020 lớn hơn diện tích theo 

phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt là đất trồng lúa (cao 

hơn 548,96 ha), đất trồng cây lâu năm (cao hơn 4.101,62 ha), đất rừng đặc dụng 

(cao hơn 40,05 ha), đất rừng sản xuất (cao hơn 1.327,24 ha), đất nuôi trồng thủy 

sản (cao hơn 58,01 ha). Nguyên nhân diện tích thực hiện năm 2020 cao hơn diện 

tích theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đƣợc phê 

duyệt là do một số công trình, dự án dự kiến khi thực hiện sẽ thu hồi vào các loại 

đất này nhƣng đến hết năm 2020 chƣa thực hiện đƣợc. Đồng thời theo kết quả 

kiểm kê đất đai năm 2019 xác định chỉ tiêu đất rừng phòng hộ chuyển sang rừng 

sản xuất, đất trồng cây hàng năm chuyển sang trồng cây lâu năm làm cho quỹ 

đất có các loại đất này lớn hơn phƣơng án điều chỉnh đƣợc duyệt 

 - Có 03 loại đất có diện tích thực hiện năm 2020 nhỏ hơn diện tích theo 

phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt là đất trồng cây hàng 

năm khác (nhỏ hơn 2.626,34 ha), đất rừng phòng hộ (nhỏ hơn 4.394,87 ha), đất 

nông nghiệp khác (nhỏ hơn 142,54 ha). Nguyên nhân là do quy hoạch khai 

hoang đất chƣa sử dụng đƣa vào trồng rừng, trồng cây hàng năm nhƣng chƣa 

thực hiện đƣợc. Đồng thời theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 xác định chỉ 

tiêu đất rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm 

chuyển sang trồng cây lâu năm làm cho quỹ đất có các loại đất này nhỏ hơn 

phƣơng án điều chỉnh đƣợc duyệt. Đối với đất nông nghiệp khác nhỏ hơn là do 

chƣa thực hiện một số dự án quy hoạch theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đƣợc duyệt và do kiểm kê xác định lại quỹ đất. 

b. Đất phi nông nghiệp 

 Diện tích đất phi nông nghiệp theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 đƣợc phê duyệt là 7.652,11 ha, kết quả năm 2020 thực 

hiện là 7.295,78 ha, giảm 356,33 ha, đạt 95,34% so với điều chỉnh quy hoạch 

đƣợc duyệt. Trong đó: 
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 - Có 03 loại đất có diện tích thực hiện năm 2020 lớn hơn diện tích theo 

phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt là đất ở tại nông thôn 

(cao hơn 344,77 ha), đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp (cao hơn 

0,31 ha), đất sông ngòi (cao hơn 15,31 ha). Diện tích thực hiện cao hơn diện tích 

đƣợc phê duyệt chủ yếu do kiểm kê lại quỹ đất. Ngoài ra do một số công trình, 

dự án quy hoạch thực hiện lấy vào quỹ đất này nhƣng đến năm 2020 chƣa thực 

hiện đƣợc làm cho các chỉ tiêu năm 2020 cao hơn chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đã đƣợc phê duyệt. 

 - Các loại đất còn lại đều có diện tích thực hiện năm 2020 nhỏ hơn diện 

tích theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt. Nguyên nhân 

là do các công trình, dự án đã đƣợc phê duyệt trong phƣơng án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nhƣng do nhiều nguyên nhân khác nhau nhƣ: 

thiếu vốn đầu tƣ, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bắng,… làm cho các 

dự án chƣa triển khai đƣợc, từ đó dẫn đến chỉ tiêu thực hiện năm 2020 nhỏ hơn 

chỉ tiêu theo phƣơng án đƣợc duyệt. 

c. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chƣa sử dụng theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 đƣợc phê duyệt là 13.883,57 ha, kết quả năm 2020 thực hiện 

là 15.327,47 ha, tăng 1.443,90 ha so với điều chỉnh quy hoạch đƣợc duyệt. 

Nguyên nhân diện tích đất chƣa thực hiện năm 2020 tăng cao hơn so với chỉ tiêu 

đƣợc phê duyệt là do theo phƣơng án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đƣợc 

duyệt đƣa diện tích đất chƣa sử dụng sang sử dụng cho các mục đích nông 

nghiệp, phi nông nghiệp rất lớn, đặc biệt là trồng rừng nhƣng đến hết năm 2020 

chỉ thực hiện đƣợc một phần nhỏ. 

3.2. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn 

tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

3.2.1. Những mặt được 

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần đi vào nề 

nếp, cơ cấu sử dụng đất đƣợc chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, 



69 

nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Việc đầu tƣ và khai thác các chƣơng trình, dự án hàng năm tuân theo 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đƣợc duyệt. Chỉ các công trình dự án phù 

hợp với quy hoạch thì đƣợc triển khai thủ tục đầu tƣ tiếp theo. 

- Công tác công bố quy hoạch đƣợc UBND huyện thực hiện công khai 

đúng quy định, đến tận các điểm khu dân cƣ, qua đó giúp ngƣời dân nắm đƣợc 

thông tin về quy hoạch sử dụng đất. 

3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Một số tồn tại, nguyên nhân của tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trƣớc trên địa bàn huyện đƣợc khái quát nhƣ sau: 

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

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

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

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

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

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

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

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

kết cấu hạ tầng kỹ thuật.  

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

thực hiện kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền (huyện, xã) còn nhiều 

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

dụng đất mà không xin phép Nhà nƣớc. 

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

quyền huyện, xã, các cơ quan đoàn thể, các ngành tại huyện chƣa chặt chẽ; chƣa 

thoát khỏi tình trạng các quy hoạch ngành có sử dụng đất còn chồng chéo nhau. 
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- Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nƣớc, 

khả năng huy động vốn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, do đó còn nhiều dự án, 

công trình chƣa đáp ứng đƣợc về tiến độ và chất lƣợng.  

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất sử dụng đất kỳ tới 

- Kinh tế, xã hội liên tục phát triển, do đó yêu cầu đẩy mạnh đô thị hóa, 

công nghiệp hóa, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất 

tăng cao và rất đa dạng, làm tăng giá trị của đất đòi hỏi công tác quản lý đất đai 

nói chung, quy hoạch nói riêng phải hoàn chỉnh về lực lƣợng cũng nhƣ cơ chế, 

chính sách mới phù hợp để có thể quản lý tốt theo quy hoạch và pháp luật. 

- Qua thực tế quản lý, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, có thể thấy pháp 

luật đất đai hiện chƣa ràng buộc các ngành, lĩnh vực và chính quyền địa phƣơng 

tuân thủ quy hoạch sử dụng đất, đồng thời quy hoạch sử dụng đất dễ bị điều 

chỉnh theo yêu cầu của nhà đầu tƣ. Do đó, cần có hƣớng dẫn cụ thể, chi tiết về 

phƣơng pháp luận để nâng cao luận chứng của tài liệu quy hoạch sử dụng đất, 

nâng cao tầm quan trọng của tài liệu quy hoạch trong công tác quản lý điều hành 

của chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung quy định về chấp hành quy hoạch sử 

dụng đất. 

- Tài liệu quy hoạch sử dụng đất cần xác định cụ thể các giải pháp để bảm 

bảo tính khả thi của việc thực hiện theo quy hoạch. 

- Phải nâng tầm cán bộ lập, theo dõi và thực hiện quy hoạch, đồng thời bố 

trí đủ lực lƣợng cán bộ quy hoạch cho cấp huyện và cấp xã. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp 

4.1.1. Tiềm năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp 

Đối với đất đai sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp thì các yếu tố, 

chỉ tiêu lựa chọn để đánh giá mức độ thích nghi của từng loại cây trồng với từng 

loại đất là độ phì của đất. Cụ thể nó đƣợc thể hiện ở các chỉ tiêu về thành phần 
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cơ giới, độ dày tầng đất, độ dốc, chế độ tƣới, điều kiện khí hậu thuỷ văn,... tất cả 

các yếu tố trên tác động tổng hợp đến cây trồng vật nuôi. Do vậy chúng ta cần 

có những đánh giá từng loại đất để đề ra các loại cây trồng thích hợp, cho năng 

suất và chất lƣợng sản phẩm cao. 

Đánh giá tiềm năng đất đai cho sản xuất nông nghiệp nhằm mục đích bố 

trí cơ cấu cây trồng hợp lý, tạo ra các vùng sản xuất hàng hoá nông sản, thuỷ sản 

năng suất, chất lƣợng cao; duy trì và phát triển hợp lý các loại cây rau màu phục 

vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân. Huyện có điều kiện tự nhiên phù 

hợp cho phát triển nông nghiệp, nhất là sản xuất lƣơng thực, trồng cây ăn quả có 

chất lƣợng; chăn nuôi đại gia súc; trồng cây có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ, 

phát triển rừng. 

- Tiềm năng đất cho phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện đƣợc thể 

hiện trƣớc hết ở việc khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả diện tích đất đang sử 

dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Diện tích để khai hoang đất trồng lúa 

nƣớc còn rất hạn chế. Tuy nhiên nếu đƣợc đầu tƣ hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, 

sử dụng giống lúa mới và thâm canh tăng vụ tại các diện tích trồng lúa hiện có 

và đầu tƣ xây mới các công trình thủy lợi phục vụ khai hoang ruộng bậc thang ở 

những nơi phù hợp; mặt khác đƣa vào trồng các giống lúa, ngô có năng suất, 

chất lƣợng cao vào sản xuất để đảm bảo an ninh lƣơng thực trên địa bàn. Diện 

tích đất cây lâu năm lớn là thuận lợi để huyện phát triển vùng cây công nghiệp 

tập trung có giá trị kinh tế cao và tăng nhanh độ che phủ rừng. 

- Tiềm năng sản xuất nông nghiệp còn lớn nhờ áp dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, chất lƣợng sản phẩm và chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại, đất vƣờn tạp, đất trồng 

cây lâu năm có hiệu quả kinh tế thấp,… để mang lại hiệu quả kinh tế cao.   

- Ngoài diện tích đất sản xuất nông nghiệp hiện có, huyện còn có thể khai 

thác đất đồi núi chƣa sử dụng đƣa vào sản xuất nông nghiệp (trồng cây công 

nghiệp, cây ăn quả lâu năm), phát triển lâm nghiệp,… Một số diện tích đất có độ 

dốc thấp có thể khai hoang đƣa vào trồng lúa hoặc các cây hàng năm khác nhƣ 

ngô, khoai, lạc,... 
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4.1.2. Tiềm năng đất đai phát triển lâm nghiệp 

Tiềm năng đất đai phát triển lâm nghiệp của huyện tƣơng đối lớn do có 

đến hơn 33.000 ha đất rừng, chiếm hơn 40% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

Trong đó rừng sản xuất chiếm đến hơn 60% diện tích đất lâm nghiệp. Trữ lƣợng 

rừng của huyện tƣơng đối tốt, phát triển kinh tế rừng là sinh kế cơ bản của nhân 

dân trong huyện.  

Tiềm năng đất đai cho phát triển lâm nghiệp còn thể hiện qua việc trên địa 

bàn huyện còn hơn 15.000 ha đất chƣa sử dụng có thể khai thác đƣa vào trồng 

rừng để bảo vệ đất, bảo vệ môi trƣờng và tăng thu nhập cho nhân dân. 

4.1.3. Tiềm năng đất đai phát triển nuôi trồng thủy sản 

Tiềm năng đất đai phát triển nuôi trồng thủy sản của huyện thể hiện ở việc 

khai thác hiệu quả gần 500 ha đất nuôi trồng thủy sản hiện có của huyện.  

Ngoài diện tích hiện có, tiềm năng đất đai để mở rộng diện tích nuôi 

trồng thủy sản của huyện từ các khu vực có địa hình thấp trũng, ven các khe 

suối; đồng thời tận dụng diện tích đất mặt nƣớc để nuôi trồng thủy sản và đánh 

bắt tự nhiên.  

Tiếp tục nghiên cứu, đƣa các loại giống mới vào nuôi thả, phù hợp với đặc 

điểm của địa phƣơng. 

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp 

4.2.1. Tiềm năng đất đai phát triển công nghiệp 

Trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tiềm năng đất đai để phát triển công 

nghiệp thể hiện ở 2 nhóm ngành chính: công nghiệp chế biến, công nghiệp khai 

thác và sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Về công nghiệp chế biến: 

Diện tích đất nông nghiệp của huyện chiếm hơn 70% tổng diện tích tự 

nhiên toàn huyện. Do đó có thể phát triển tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 

chế biến nông - lâm sản. Đặc biệt là khai thác rừng làm nguyên liệu chế biến 

lâm sản, tuy nhiên, khai thác phải hợp lý, khai thác đi đôi với trồng rừng và bảo 

vệ rừng. 

- Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: 
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Là huyện có tiềm năng khoáng sản đá vôi với hàm lƣợng CaO cao nên có 

thể phát triển ngành công nghiệp khai khoáng làm nguyên liệu để sản xuất xi 

măng. Ngoài ra, có một số mỏ đất sét có thể khai thác làm phụ gia trong sản xuất 

xi măng. 

 Tiềm năng quỹ đất cho mục đích này còn thể hiện ở việc có thể khai thác 

cát, cuội sỏi trên sông do trên địa bàn huyện có sông Thƣơng và sông Trung 

chảy qua. 

4.2.2. Tiềm năng đất đai phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 

Phát triển tổng hợp các ngành dịch vụ mà trọng tâm là thƣơng mại và du 

lịch theo hƣớng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ. Khuyến khích mọi thành 

phần cùng tham gia các hoạt động thƣơng mại trên địa bàn huyện. Phát triển 

thƣơng mại có hiệu quả gắn với bảo vệ môi trƣờng và giữ vững an ninh chính trị 

và an toàn xã hội. Mở rộng liên doanh, liên kết với các địa phƣơng khác trong và 

ngoài tỉnh để đầu tƣ phát triển du lịch trên địa bàn, hình thành nên nhiều tour 

tuyến du lịch. 

Hữu Lũng là địa phƣơng có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, là địa bàn có nhiều thành phần dân cƣ sinh sống với các văn hóa, bản sắc 

riêng nên có thể phát triển các loại hình dịch vụ du lịch. 

Tiềm năng phát triển thƣơng mại, dịch vụ còn thông qua phát triển hệ 

thống các chợ, trung tâm mua sắm trên địa bàn huyện. 

4.2.3. Tiềm năng đất đai phát triển đô thị 

Khu vực đô thị hiện nay đƣợc xác định bao gồm toàn bộ ranh giới thị trấn 

Hữu Lũng. Thị trấn Hữu Lũng là trung tâm hành chính huyện. Hệ thống cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật đang đƣợc đầu tƣ phát triển nhƣ: Giao thông, điện, cấp thoát 

nƣớc, thƣơng mại, bƣu chính viễn thông,... Hiện nay cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu. Tuy nhiên, cần tiếp tục đầu tƣ xây 

dƣng, cải tạo hạ tầng đô thị khu trung tâm thị trấn. 

Tiềm năng phát triển đô thị của huyện Hữu Lũng còn thể hiện ở việc mở 

rộng sang phía xã Đồng Tân, xã Sơn Hà. Đây là các khu vực có nhiều yếu tố 

thuận lợi để phát triển đô thị thị trấn Hữu Lũng. 
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4.2.4. Tiềm năng đất đai xây dựng khu dân cư 

Việc lựa chọn quỹ đất để xây dựng khu dân cƣ gặp rất nhiều khó khăn do 

điều kiện địa hình của huyện. Xây dựng khu dân cƣ nông thôn phải đáp ứng các 

điều kiện về địa hình, nguồn nƣớc, giao thông, đƣờng điện. Các điều kiện phải 

đảm bảo cho sự an cƣ lâu dài của ngƣời dân. Tuy nhiên quỹ đất của huyện đảm 

bảo các điều kiện trên là tƣơng đối ít. Vì vậy việc nghiên cứu để bố trí khu dân 

cƣ nông thôn cần đƣợc thực hiện một cách đồng bộ với việc xây dựng cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

4.2.5. Tiềm năng đất đai phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng 

Là một huyện miền núi có quỹ đất tƣơng đối lớn, tuy nhiên, diện tích đất 

bằng phẳng, thuận lợi cho việc bố trí cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ nhỏ. Địa hình 

hiểm trở, phân bố rải rác, cụm dân cƣ manh mún gây khó khăn cho việc phát 

triển cơ sở hạ tầng trong khu dân cƣ. 

Cơ sở hạ tầng từng bƣớc đƣợc nâng cấp và hoàn thiện. Chất lƣợng hạ tầng 

giao thông đƣợc cải thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, 

hành khách trên địa bàn. Hệ thống thông tin liên lạc, điện lƣới quốc gia đƣợc 

tăng cƣờng, tỷ lệ số hộ đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia tăng lên rõ rệt, bộ mặt 

nông thôn từng bƣớc thay đổi và phát triển. 
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Phần III 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

I. ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cƣờng kỷ cƣơng, phát huy 

dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

tập trung, du lịch, dịch vụ, nông - lâm nghiệp chất lƣợng cao gắn với xây dựng 

nông thôn mới; tập trung đầu tƣ kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông 

và đô thị; thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của nhân dân; củng cố, tăng cƣờng quốc phòng, an ninh, xây dựng huyện Hữu 

Lũng phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể: 

- Thực hiện có hiệu quả chƣơng trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn 

với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ 

cao, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của huyện, thúc đẩy mạnh hơn việc 

thực hiện chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. 

- Phát huy lợi thế đƣờng cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, phối hợp triển khai 

xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trên địa bàn huyện tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút các dự án đầu tƣ có quy mô lớn, có tính chất động lực cho 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. 

- Quan tâm nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện và chất lƣợng nhân 

lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy 

bản sắc văn hoá dân tộc, giữ gìn giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể 

văn hoá truyền thống, lịch sử cách mạng, thực hiện tốt các chính sách an sinh 

xã hội. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc 

phòng, an ninh, củng cố thế trện quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh 

nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ của huyện vững chắc. 
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- Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ƣơng 4 khoá 11, khoá 12, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cƣờng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công 

chức,… 

- Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc, đổi 

mới phƣơng thức giáo dục thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, để 

góp phần tạo sự đồng thuận của ngƣời dân trong thực hiện chủ chƣơng của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Với những nét đặc trƣng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 

trong những năm tới việc khai thác và quản lý sử dụng đất đai để phát triển kinh 

tế - xã hội của huyện Hữu Lũng cần quán triệt một số quan điểm sau đây: 

* Khai thác triệt để quỹ đất: 

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tƣ 

thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 

hệ số sử dụng đất. 

- Đối với đất lâm nghiệp: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, kết hợp giữa khai 

thác và bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng. 

- Đất phi nông nghiệp: Bổ sung quỹ đất đáng kể cho mục đích này trong 

giai đoạn tới do việc đầu tƣ xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu ngày càng cao của sự phát 

triển kinh tế, xã hội. 

- Đối với diện tích đất chƣa sử dụng: Khai hoang và đƣa diện tích đất đồi 

núi chƣa sử dụng vào trồng rừng, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả,... Đối với 

phần diện tích đất núi đá không có rừng cây khi điều kiện cho phép thì cần khai 

thác làm vật liệu xây dựng.   

* Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá nông nghiệp nông thôn 

Cùng với quá trình phát triển, nhu cầu đất đai cho việc phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Kéo theo là sự phát 

triển của đô thị, cơ sở hạ tầng,... cũng gây áp lực đối với đất đai. Do vậy, việc 
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chuyển đổi từ đất đang sử dụng vào mục đích nông, lâm, ngƣ nghiệp sang mục 

đích phi nông nghiệp nhƣ phát triển công nghiệp, các khu đô thị, du lịch, dịch vụ 

là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi lấy đất cho phát triển cần hạn chế lấy vào 

diện tích đất lúa 2 vụ và đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. 

* Duy trì và bảo vệ đất nông - lâm nghiệp  

Với mục tiêu đảm bảo an toàn lƣơng thực, mặt khác tránh gây thiệt hại 

lớn đối với nền sản xuất nông - lâm nghiệp, cần phải duy trì và bảo vệ diện tích 

đất nông - lâm nghiệp hiện có, đặc biệt là đất trồng lúa nƣớc, đất nuôi trồng thuỷ 

sản. Trong những trƣờng hợp thật cần thiết, khi chọn đất để phát triển công 

nghiệp hay và các mục đích phi nông nghiệp khác, trƣớc hết chỉ lấy những khu 

đất xấu, đã thoái hoá, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Phải có biện pháp 

khai hoang cải tạo đất mới, thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

hợp lý để bù vào diện tích đất nông nghiệp bị mất đi (cần hoàn thiện hệ thống 

công trình thuỷ lợi, đảm bảo đƣợc yêu cầu tƣới tiêu chủ động, góp phần thâm 

canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng). 

Tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp theo hƣớng đẩy mạnh công tác trồng 

rừng, xây dựng các mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững, tiếp tục phủ xanh 

đất trống đồi núi trọc, bảo vệ rừng đầu nguồn, góp phần cải tạo môi trƣờng, tăng 

hiệu quả sử dụng đất của toàn huyện. 

* Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững 

Việc khai thác sử dụng đất phải tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đủ nhu 

cầu, kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo đất với sử dụng đất, đặc biệt là đất nông 

nghiệp nhằm không ngừng tăng độ phì của đất, tránh thoái hoá đất và bảo vệ 

môi trƣờng.  

Đối với khu dân cƣ nông thôn vấn đề quan trọng là bố trí hợp lý, kết hợp hài hoà 

phong tục tập quán, thuận tiện cho sản xuất nhƣng phải tạo điều kiện đầu tƣ tập 

trung và phát huy hiệu quả, thuận lợi cho phát triển xã hội. 

Trong quá trình sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các ngành, 

tuy nhiên hiệu quả sử dụng đất phải đƣợc quán triệt. Cụ thể sử dụng đất phải 
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mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trƣờng cho ngƣời sử dụng đất và cho 

toàn xã hội. Tuy nhiên hiệu quả của sử dụng đất phải toàn diện, gắn với sử dụng 

đất bền vững lâu dài, tiết kiệm và an toàn. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trƣờng sinh thái sẽ bị tác động, 

xâm hại. Trong quy hoạch sử dụng đất cần tính toán, có các giải pháp hữu hiệu, 

tái tạo tài nguyên, môi trƣờng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bền vững. 

Trong nông nghiệp, tính độc hại của các chế phẩm hoá học nhƣ phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật… cũng cần đƣợc xem xét cụ thể để sử dụng hợp lý, tránh 

gây ô nhiễm môi trƣờng và phá vỡ cân bằng sinh thái.  

1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

 Mỗi khu chức năng có nhiệm vụ khác nhau do đó định hƣớng sử dụng đất 

cũng có sự khác biệt và cần đảm bảo một số yêu cầu riêng của từng khu vực. 

Với huyện Hữu Lũng có định hƣớng sử dụng đất cụ thể cho các khu chức năng 

nhƣ sau: 

 - Đối với đất đô thị: Định hƣớng khu vực này sẽ đƣợc mở rộng thị trấn 

Hữu Lũng sang các xã Sơn Hà, Đồng Tiến, Hồ Sơn, Minh Sơn. Đồng thời tiến 

hành xây dựng, chỉnh trang đô thị, đại diện là bộ mặt của huyện. 

 - Khu sản xuất nông nghiệp: Với định hƣớng của huyện là đầu tƣ phát 

triển công nghiệp, dịch vụ, tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chiếm vai trò chủ đạo, do 

vậy, các khu vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục cần đƣợc bảo vệ, đặc biệt là khu 

vực chuyên trồng lúa nƣớc do là huyện miền núi còn nhiều khó khăn liên quan 

đến vấn đề an ninh lƣơng thực. Việc sử dụng đất lấy vào loại đất này cần đƣợc 

hạn chế, chỉ lấy vào những khu vực canh tác kém hiệu quả. Có biện pháp để bảo 

vệ quỹ đất và mở rộng quy mô khu vực chức năng này. 

 - Khu lâm nghiệp: Đây là khu vực chiếm cơ cấu lớn trong tổng quỹ đất 

của huyện. Đối với khu vực rừng phòng hộ, đặc dụng: Cần bảo vệ nghiêm các 

khu rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bởi diện tích này có ý nghĩa rất quan trọng 

trong việc bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Khoanh vùng bảo vệ theo đúng quy 

hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt. Khi sử dụng đất liên quan đến các khu vực này cần 

tính toán các hiệu quả và tác động liên quan đến môi trƣờng. Đối với khu vực 
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rừng sản xuất: Công tác trồng rừng, khai thác và bảo vệ rừng ở những khu vực 

rừng sản xuất cần đƣợc thực hiện đồng bộ. Kết hợp với việc sử dụng những loại 

cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, có kỹ thuật trồng xen, trồng dƣới tán cây 

rừng để khai thác tối đa hiệu quả. Việc sử dụng đất ở những khu vực này đƣợc 

ƣu tiên sử dụng khai thác, chuyển đổi sang cây trồng hàng năm, cây lâu năm có 

hiệu quả kinh tế cao. 

 - Đối với khu du lịch, khu đô thị, thƣơng mại, dịch vụ: Định hƣớng sử 

dụng đất đƣợc ƣu tiên khai thác hiệu quả sử dụng đất tối đa để phát triển kinh tế, 

xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. 

 - Đối với khu vực phát triển công nghiệp: Định hƣớng sử dụng đất ở 

những khu vực này cần đƣợc tính toán để đảm bảo về giao thông, địa hình 

nhƣng phải đảm bảo về môi trƣờng sinh thái. Tránh việc sử dụng đất xây dựng 

khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp lấy vào quỹ đất nông nghiệp đang 

sử dụng hiệu quả và quỹ đất dân đang định cƣ ổn định. 

 - Đối với khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: Trên địa bàn huyện 

Hữu Lũng có khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên, đây là khu vực có ý nghĩa quan 

trọng trong việc bảo tồn các loài động, thực vật, do vậy cần tiếp tục khoanh 

vùng bảo vệ trong những năm tới. 

 - Đối với khu dân cƣ nông thôn, khu ở, làng nghề: Đây là khu vực gắn 

liền với đời sống sinh hoạt của nhân dân. Do vậy cần tiếp tục cải tạo, xây dựng, 

chỉnh trang để đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống của nhân dân. 

II. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ quy hoạch 

* Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 như sau: 

- Trồng rừng mới hằng năm 1.500 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 

đạt 43% trở lên; 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn là 07 xã, lũy kế đến năm 

2025 là 14 xã; 



80 

- Tỷ lệ số xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã đƣợc rải nhựa hoặc bê tông 

đến năm 2025 đạt 100%; tỷ lệ thôn có đƣờng ô tô đến trung tâm thôn đƣợc cứng 

hóa đến năm 2025 đạt 90% trở lên; 

- Tỷ lệ hộ dân cƣ nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 99% 

trở lên; 

- Số trƣờng học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 là 41 trƣờng; 

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2025 đạt 100% (24 xã, 

thị trấn); tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98% trở lên; 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 64% trở lên; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm bình quân từ 3% trở lên; 

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đến năm 2025 đạt 60%; 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị đƣợc thu gom và xử lý đến năm 2025 là 96%; 

tỷ lệ chất thải y tế đƣợc xử lý đến năm 2025 đạt 100%. 

 

* Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội định hướng đến năm 2030 như sau: 

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt 50% trở lên; 

- Tỷ lệ hộ dân cƣ nông thôn đƣợc sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 100%; 

- Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 đạt 100% (24 xã, 

thị trấn); tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2030 đạt 99%; 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm bình quân từ 3% trở lên; 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị đƣợc thu gom và xử lý đến năm 2030 là 99%; 

tỷ lệ chất thải y tế đƣợc xử lý đến năm 2030 đạt 100%. 

2.1.2. Chỉ tiêu phát triển các ngành kinh tế 

a. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông - lâm nghiệp, cây ăn 

quả, trồng rừng, chế biến gỗ; các sản phẩm chủ lực gắn với hình thành vùng 

nguyên liệu nông, lâm sản tập trung, các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quản lý 

chất lƣợng (VietGAP, GlobalGAP).  
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Phát huy tối đa nguồn lực, khai thác lợi thế đất đai, đồi rừng để phát triển 

lâm nghiệp theo hƣớng bền vững; đẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích 

đầu tƣ phát triển nông nghiệp nông thôn, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tƣ liên 

kết phát triển các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đƣa lâm 

nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng tâm của huyện. Phát triển và giữ ổn định 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để bảo vệ môi trƣờng, đa dạng sinh học 

Chuyển dịch cơ cấu ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo hƣớng gia 

trại, trang trại.  

Thực hiện có hiệu quả chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu đến 

năm 2025 trên địa bàn huyện có ít nhất 15 sản phẩm OCOP đƣợc công nhận đạt 

từ 03 sao trở lên.  

Thực hiện đồng bộ, toàn diện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn, quan tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và khu dân cƣ kiểu mẫu. 

Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Huy động tối đa nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn chƣơng trình mục tiêu, các 

nguồn vốn khác đầu tƣ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lƣợng các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới.  

b. Khu vực kinh tế công nghiệp  

 Chú trọng đầu tƣ phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu 

tƣ sản xuất kinh doanh, chế biến nông, lâm sản, khai thác khoáng sản, sản xuất 

vật liệu xây dựng.  

Phấn đấu nhịp độ tăng trƣởng bình quân sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp từ 15 - 20%.  

Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai thực hiện dự án quy 

hoạch khu vực phát triển khu, cụm công nghiệp - dịch vụ - đô thị trên địa bàn; 

đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thực 

hiện các thủ tục đầu tƣ liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng. 

c. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Tập trung phát triển thƣơng mại, dịch vụ phấn đấu đƣa du lịch trở thành 

lĩnh vực mũi nhọn trong thúc đẩy tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
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huyện; tăng cƣờng công tác quản lý và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu 

tƣ phát triển thƣơng mại và dịch vụ trên địa bàn. Tăng nhanh khối lƣợng hàng 

hóa bán buôn, bán lẻ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; 

tăng cƣờng đầu tƣ phát triển hạ tầng thƣơng mại, cải tạo, nâng cấp hệ thống chợ 

nông thôn tạo cơ sở vật chất cho phát triển thƣơng mại. 

Tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch của huyện đến năm 2030; 

Chƣơng trình hành động số 57-CTr/HU, ngày 16/3/2018 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Quan tâm đầu 

tƣ nâng cao chất lƣợng các sản phẩm du lịch, dịch vụ, trong đó ƣu tiên phát triển 

du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm tại các xã: Hữu Liên, Yên 

Thịnh; du lịch tâm linh tại các xã: Tân Thành, Hòa Lạc, Hòa Thắng. Phấn đấu 

đến năm 2025, thu hút 700 nghìn lƣợt khách du lịch đến tham quan. 

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

Bảng 06: Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Quy hoạch sử 

dụng đất đến  

năm 2030  

 So sánh với hiện trạng 

sử dụng đất năm 2020 

 Diện tích 

(ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

2030/2020 

(ha) 

I LOẠI ĐẤT   80.763,12 100,00 80.763,12 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 58.589,28 72,54 58.139,87 449,41 

  Trong đó:   
 

   

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.991,44 6,18 6.656,56 -1.665,12 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.289,97 2,84 2.875,93 -585,96 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.806,72 3,48 3.685,04 -878,32 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.713,93 14,50 13.914,80 -2.200,87 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 12.618,33 15,62 4.894,84 7.723,49 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.914,79 8,56 6.954,91 -40,12 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 18.813,45 23,29 21.540,76 -2.727,31 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN 432,07 0,53 609,85 -177,78 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 460,43 0,57 490,58 -30,15 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 270,19 0,33 2,38 267,81 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 16.861,75 20,88 7.295,78 9.565,97 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Quy hoạch sử 

dụng đất đến  

năm 2030  

 So sánh với hiện trạng 

sử dụng đất năm 2020 

 Diện tích 

(ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

2030/2020 

(ha) 

  Trong đó:       

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.710,64 2,12 962,41 748,23 

2.2 Đất an ninh CAN 10,50 0,01 3,12 7,38 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 3.944,18 4,88 0,00 3.944,18 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 504,50 0,62 0,00 504,50 

2.5 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 1.448,90 1,79 38,70 1.410,20 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 221,42 0,27 21,10 200,32 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 1.925,26 2,38 245,77 1.679,49 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 3.175,49 3,93 2.783,39 392,10 

  Trong đó:       

- Đất giao thông DGT 1.756,18 2,17 1.814,54 -58,36 

- Đất thủy lợi DTL 174,01 0,22 189,75 -15,74 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,01 0,00 1,53 1,48 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,30 0,01 5,80 4,50 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 94,46 0,12 78,62 15,84 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 320,70 0,40 35,71 284,99 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,08 0,00 0,08 0,00 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 44,91 0,06 32,22 12,69 

- Đất công trình bƣu chính viễn thông DBV 1,29 0,00 1,00 0,29 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - - 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 510,31 0,63 524,07 -13,76 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 23,53 0,03 3,13 20,40 

- Đất cơ sở tôn giáo TON - - - - 

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

nhà hỏa táng 
NTD 194,85 0,24 88,41 106,44 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH - - - - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,24 0,00 1,24 0,00 

- Đất chợ DCH 11,96 0,01 7,29 4,67 

- Đất công trình công cộng khác DCK 28,66 0,04 0,00 28,66 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 74,53 0,09 74,53 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 43,08 0,05 17,79 25,29 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 1,18 0,00 0,18 1,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.364,65 2,93 1.757,38 607,27 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 136,40 0,17 67,51 68,89 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,23 0,02 10,47 5,76 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Quy hoạch sử 

dụng đất đến  

năm 2030  

 So sánh với hiện trạng 

sử dụng đất năm 2020 

 Diện tích 

(ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

Diện tích 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

2030/2020 

(ha) 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,63 0,01 8,38 0,25 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 33,56 0,04 19,32 14,24 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.044,11 1,29 1.083,29 -39,18 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 186,74 0,23 202,44 -15,70 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 11,75 0,01 0,00 11,75 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 5.312,09 6,58 15.327,47 -10.015,38 
 

2.2.1. Đất nông nghiệp 

Quỹ đất nông nghiệp của huyện theo phƣơng án quy hoạch đến năm 2030 

là 58.589,28 ha, tăng 449,41 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất 

trong đất nông nghiệp nhƣ sau: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa quy hoạch đến năm 2030 là 4.991,44 ha, giảm 

1.665,12 ha so với năm 2020 do: 

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 184,00 ha. 

- Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 1.481,12 ha. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH phần phụ lục). 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác quy hoạch đến năm 2030 là 

2.806,72 ha, thực giảm 878,32 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 915,37 ha do: 

+ Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp: 256,56 ha. 

+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 658,81 ha. 

- Tăng 37,05 ha do chuyển đổi đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, đất nuôi 

trồng thủy sản sang trồng cây hàng năm khác để quy hoạch các vùng trồng rau 

an toàn, rau sạch ở xã Yên Vƣợng, Yên Thịnh, Hòa Sơn và chuyển mục đích 

sang đất trồng cây hàng năm khác ở các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 
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* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích đất trồng cây lâu năm quy hoạch đến năm 2030 là 11.713,93 ha, 

thực giảm 2.200,87 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 2.481,84 ha do: 

+ Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp: 51,84 ha. 

+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 2.430,00 ha. 

- Tăng 280,97 ha do chuyển đổi đất trồng lúa, trồng cây hàng năm khác, 

đất rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm, trồng dƣợc liệu, cây ăn quả, măng tre 

bát bộ,... trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ quy hoạch đến năm 2030 là 12.618,33 ha, 

thực tăng 7.723,49 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 7.924,03 ha do chuyển đổi theo quy hoạch 3 loại rừng và do khai 

thác đất chƣa sử dụng đƣa vào trồng rừng phòng hộ. 

- Giảm 200,54 ha do chuyển sang rừng sản xuất theo quy hoạch 3 loại rừng. 

* Đất rừng đặc dụng 

Diện tích đất rừng đặc dụng quy hoạch đến năm 2030 là 6.914,79 ha, thực 

giảm 40,12 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 45,58 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ theo kết quả rà soát, 

quy hoạch 3 loại rừng. 

- Tăng 5,46 ha do đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ chuyển sang theo kết 

quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng. 

* Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất quy hoạch đến năm 2030 là 18.813,45 ha, thực 

giảm 2.727,31 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 4.165,75 ha do: 

+ Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp: 458,34 ha. 

+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 3.707,41 ha. 
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- Tăng 1.237,90 ha do chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 

theo kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng và khai thác đất chƣa sử dụng đƣa 

vào trồng rừng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

 * Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản quy hoạch đến năm 2030 là 460,43 ha, 

thực giảm 30,15 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 51,08 ha do: 

+ Chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp: 0,60 ha. 

+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 50,48 ha. 

- Tăng 20,93 ha do chuyển đổi một số khu vực thấp trũng sang nuôi trồng 

thủy sản ở các xã, thị trấn. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích đất nông nghiệp khác quy hoạch đến năm 2030 là 270,19 ha, 

tăng 267,81 ha so với năm 2020 để quy hoạch các khu, trang trại chăn nuôi 

tập trung. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

Quỹ đất phi nông nghiệp của huyện quy hoạch đến năm 2030 là 16.861,75 

ha, tăng 9.565,97 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất trong 

nhóm đất phi nông nghiệp nhƣ sau: 

 * Đất quốc phòng 

Diện tích đất quốc phòng quy hoạch đến năm 2030 là 1.710,64 ha, tăng 

748,23 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (716,29 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (20,04 ha), đất chƣa sử dụng (11,90 ha). 
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Để quy hoạch căn cứ chiến đấu, thao trƣờng, bãi bắn và các công trình 

quốc phòng khác trên địa bàn huyện. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh quy hoạch đến năm 2030 là 10,50 ha, thực tăng 7,38 

ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 8,08 ha lấy vào đất nông nghiệp (7,63 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,45 ha). 

Để quy hoạch trụ sở công an huyện và trụ sở công an các xã, thị trấn. 

- Giảm 0,70 ha do chuyển sang đất quốc phòng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất khu công nghiệp 

Diện tích đất khu công nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 3.944,18 ha, 

tăng 3.944,18 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (3.634,31 ha), các loại đất 

khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (300,89 ha), đất chƣa sử dụng (8,98 ha). 

Để quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất cụm công nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 504,50 ha, 

tăng 504,50 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (466,60 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (37,90 ha). 

Để quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, 2, 3; Cụm công nghiệp Minh 

Sơn; Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, 2; Cụm công nghiệp Tân Thành 1, 2. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 
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* Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích đất thƣơng mại dịch vụ quy hoạch đến năm 2030 là 1.448,90 ha, 

thực tăng 1.410,20 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 1.411,99 ha lấy vào đất nông nghiệp (1.264,84 ha), các loại đất 

khác trong nhóm đất phi nông nghiệp (146,42 ha), đất chƣa sử dụng (0,73 ha). 

Để quy hoạch các khu đô thị - dịch vụ, khu du lịch - đô thị - dịch vụ, các 

cơ sở thƣơng mại dịch vụ, trụ sở hợp tác xã, trạm dừng nghỉ, cửa hàng xăng 

dầu,... ở các xã, thị trấn. 

- Giảm 1,79 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất ở, đất sinh hoạt 

cộng đồng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 

221,42 ha, thực tăng 200,32 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 202,85 ha lấy vào đất nông nghiệp (194,68 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (8,17 ha). 

Để quy hoạch các khu tiểu thủ công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

các công ty, nhà máy, cơ sở chế biến gỗ,... 

- Giảm 2,53 ha do chuyển sang đất ở, đất phát triển hạ tầng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm quy hoạch đến năm 

2030 là 1.925,26 ha, thực tăng 1.679,49 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 1.210,88 ha lấy vào đất nông nghiệp (477,41 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,09 ha), đất chƣa sử dụng (1.210,88 ha). 

Để quy hoạch các mỏ đá vôi, mỏ đất, mỏ cát, sỏi,... ở các xã, thị trấn. 

- Giảm 8,89 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh, đất phát triển hạ tầng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 
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* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Diện tích đất phát triển hạ tầng quy hoạch đến năm 2030 là 3.175,49 ha, 

tăng 392,10 ha so với hiện trạng năm 2020 để xây dựng các công trình hạ tầng 

nhƣ giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao, chợ,... Cụ thể 

các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng nhƣ sau: 

+ Đất giao thông 

Diện tích đất giao thông quy hoạch đến năm 2030 là 1.756,18 ha, thực 

giảm 58,36 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 186,38 ha do chuyển sang đất quốc phòng, đất khu cụm công 

nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh,... 

- Tăng 128,02 ha lấy vào đất nông nghiệp (124,86 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (3,16 ha). 

Để quy hoạch đƣờng Đồng Tiến - Thiện Tân - Yên Bình; đƣờng Yên 

Vƣợng - Yên Sơn - Cai Kinh; đƣờng đấu nối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 

đƣờng ĐH 95 (Đƣờng Đội 4 - Minh Hòa); tuyến nhánh bổ sung Minh Sơn - Đô 

Lƣơng (đƣờng Thị Trấn - Đô Lƣơng -Vân Nham - Dự án xây dựng cầu dân sinh 

và quản lý tài sản đƣờng địa phƣơng (Dự án LRAMP)); Cải tạo, sửa chữa đƣờng 

tỉnh ĐT.245 (Hòa Thắng - Phố Vị - Hòa sơn - Hòa Lạc) đoạn từ Km0 đến 

Km11+200; Cải tạo, nâng cấp đƣờng tỉnh ĐT. 242 đoạn từ ngã tƣ quốc lộ 1A 

mới đến đình Bơi, xã Sơn Hà; Cải tạo, nâng cấp đƣờng tỉnh ĐT. 242 đoạn từ ngã 

tƣ QL 1A cũ đến ngã tƣ QL 1A mới; đƣờng liên xã Sơn Hà - Minh Hòa đoạn từ 

Ngã ba Đình Bơi xã Sơn Hà đến trụ sở UBND mới xã Minh Hòa; Đƣờng nối từ 

xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đến xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng; Giao thông 

trong khu sinh thái Đồng Lâm,... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất thủy lợi 

Diện tích đất thủy lợi quy hoạch đến năm 2030 là 174,01 ha, thực giảm 

15,74 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 20,57 ha do chuyển sang đất đất khu cụm công nghiệp, đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh, đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan,... 



90 

- Tăng 4,83 ha lấy vào đất nông nghiệp. 

Để quy hoạch hệ thống trạm bơm, kênh mƣơng, công trình nƣớc sạch trên 

địa bàn các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa quy hoạch đến năm 2030 là 3,01 ha, 

tăng 1,48 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (1,44 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,04 ha). 

Để quy hoạch nhà bia tƣởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Hữu Lũng 

và ở các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế quy hoạch đến năm 2030 là 10,30 ha, 

thực tăng 4,50 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,86 ha lấy vào đất nông nghiệp (4,31 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,55 ha). 

Để quy hoạch trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã. 

- Giảm 0,36 ha do chuyển sang đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất 

khu công nghiệp. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo quy hoạch đến năm 2030 là 

94,46 ha, thực tăng 15,84 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 19,05 ha lấy vào đất nông nghiệp (18,33 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,68 ha), đất chƣa sử dụng (0,04 ha). 

Để quy hoạch hệ thống các trƣờng học trên địa bàn huyện. 
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- Giảm 3,21 ha do chuyển sang đất an ninh, đất khu công nghiệp, đất phát  

triển hạ tầng, đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao quy hoạch đến năm 2030 là 

320,70 ha, thực tăng 284,99 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 286,62 ha lấy vào đất nông nghiệp (283,29 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (2,38 ha), đất chƣa sử dụng (0,95 ha). 

Để quy hoạch sân golf ở xã Hồ Sơn, sân vận động các xã, thị trấn, sân thể 

thao các khu, thôn,... 

- Giảm 1,63 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất ở, đất xây dựng 

trụ sở cơ quan, đất sinh hoạt cộng đồng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác 

Diện tích đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 0,08 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

+ Đất công trình năng lượng 

Diện tích đất công trình năng lƣợng quy hoạch đến năm 2030 là 44,91 ha, 

tăng 12,69 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (12,15 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,53 ha), đất chƣa sử dụng (0,01 ha). 

Để quy hoạch các công trình: Cải tạo đƣờng dây 110KV Bắc Giang - 

Lạng Sơn; Chống quá tải lƣới điện khu vực huyện Hữu Lũng; Nhánh rẽ ĐZ 

35kV và trạm biến áp; Lắp đặt Recloser + LBS; Dự án cấp điện thôn bản từ lƣới 

điện quốc gia;... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 
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Diện tích đất công trình bƣu chính viễn thông quy hoạch đến năm 2030 là 

1,29 ha, thực tăng 0,29 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 0,32 ha lấy vào đất nông nghiệp (0,23 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,07 ha), đất chƣa sử dụng (0,02 ha). 

Để quy hoạch bƣu điện văn hóa, trạm phát thanh, trạm đài truyền tiếp ở 

các xã, thị trấn,... 

- Giảm 0,03 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất sinh hoạt cộng đồng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa quy hoạch đến năm 2030 là 510,31 

ha, thực giảm 13,76 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 14,00 ha do chuyển sang đất quốc phòng. 

- Tăng 0,24 ha lấy vào đất nông nghiệp (0,05 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,19 ha). 

Để quy hoạch Hang Loi (Hang khảo cổ) ở xã Yên Sơn; di tích Cây đa phố 

Phổng ở xã Vân Nham. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải quy hoạch đến năm 2030 là 23,53 

ha, tăng 20,40 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (16,28 ha), đất chƣa sử dụng 

(4,12 ha). 

Để quy hoạch bãi thu gom, bãi rác thải tập trung ở các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

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

Diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa quy hoạch đến năm 2030 là 194,85 ha, 

thực tăng 106,44 ha so với năm 2020. Trong đó: 
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- Tăng 116,20 ha lấy vào đất nông nghiệp (115,27 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,02 ha), đất chƣa sử dụng (0,91 ha) để quy 

hoạch nghĩa trang nghĩa địa ở các xã, thị trấn. 

- Giảm 9,76 ha do chuyển sang đất an ninh, đất khu cụm công nghiệp, đất 

phát triển hạ tầng,... 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Diện tích đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 1,24 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

+ Đất chợ 

Diện tích đất chợ quy hoạch đến năm 2030 là 11,96 ha, thực tăng 4,67 ha 

so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,98 ha lấy vào đất nông nghiệp (4,95 ha), đất chƣa sử dụng (0,03 

ha) để quy hoạch chợ các xã. 

- Giảm 0,31 ha do chuyển sang đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

+ Đất công trình công cộng khác 

Diện tích đất công trình công cộng khác quy hoạch đến năm 2030 là 28,66 

ha, tăng 28,66 ha so với năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp (27,85 ha), các loại 

đất phi nông nghiệp (0,87 ha), đất chƣa sử dụng (0,14 ha) để quy hoạch các bãi 

tập dân quân trên địa bàn các xã, thị trấn hoặc có thể sử dụng vào vào các mục 

đích công cộng khác. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất danh lam thắng cảnh 

Diện tích đất chợ quy hoạch đến năm 2030 là 74,53 ha, không biến động 

so với hiện trạng năm 2020. 
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* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng quy hoạch đến năm 2030 là 43,08 ha, 

thực tăng 25,29 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 26,29 ha lấy vào đất nông nghiệp (24,64 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (1,65 ha) để quy hoạch nhà văn hóa các xã, các 

thôn, khu. 

- Giảm 1,00 ha do chuyển sang đất khu, cụm công nghiệp, đất phát triển 

hạ tầng, đất ở. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng quy hoạch đến năm 2030 là 

1,18 ha, tăng 1,00 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch khuôn viên cây 

xanh trên địa bàn xã Thiện Tân. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích đất ở tại nông thôn quy hoạch đến năm 2030 là 2.364,65 ha, 

thực tăng 607,27 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 841,00 ha lấy vào đất nông nghiệp (827,93 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (12,29 ha), đất chƣa sử dụng (0,78 ha). 

Để quy hoạch đất ở dọc tuyến đƣờng đấu nối cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn; Khu dân cƣ Hồ Sơn; khu tái định cƣ Hồ Sơn; khu dân cƣ mới Sơn Hà; khu 

dân cƣ phía nam thị trấn Hữu Lũng; khu dân cƣ mới, khu đấu giá các xã,... 

- Giảm 233,73 ha do chuyển sang đất quốc phòng, đất khu cụm công 

nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh, đất phát triển hạ 

tầng, đất có di tích lịch sử văn hóa,... 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 
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* Đất ở tại đô thị 

Diện tích đất ở tại đô thị quy hoạch đến năm 2030 là 136,40 ha, thực tăng 

68,89 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 69,29 ha lấy vào đất nông nghiệp (64,08 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (5,21 ha). 

Để quy hoạch các khu đô thị mới, khu dân cƣ, khu đấu giá và chuyển mục 

đích sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng. 

- Giảm 0,40 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan quy hoạch đến năm 2030 là 16,23 

ha, thực tăng 5,76 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 7,45 ha lấy vào đất nông nghiệp (5,99 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (1,46 ha) để quy hoạch trụ sở UBND các xã. 

- Giảm 1,69 ha do chuyển sang đất an ninh, đất thƣơng mại dịch vụ, đất 

phát triển hạ tầng,... 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp quy hoạch đến năm 

2030 là 8,63 ha, tăng 0,25 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch Ngân hàng 

chính sách huyện Hữu Lũng và Trạm bảo vệ rừng ở xã Hữu Liên. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích đất cơ sở tín ngƣỡng quy hoạch đến năm 2030 là 33,56 ha, thực 

tăng 14,24 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 14,97 ha lấy vào đất nông nghiệp (14,20 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,76 ha), đất chƣa sử dụng (0,01 ha). 
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Để quy hoạch các đình, đền, miếu, chùa,... trên địa bàn các xã, thị trấn. 

- Giảm 0,73 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối quy hoạch đến năm 2030 là 

1.044,11 ha, giảm 39,18 ha do chuyển sang đất khu, cụm công nghiệp, đất 

thƣơng mại dịch vụ. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích đất có mặt nƣớc chuyên dùng quy hoạch đến năm 2030 là 

186,74 ha, thực giảm 15,70 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 17,48 ha do chuyển sang đất an ninh, đất khu, cụm công nghiệp, 

đất thƣơng mại dịch vụ, đất phát triển hạ tầng, đất sinh hoạt cộng đồng. 

- Tăng 1,78 ha lấy vào đất nông nghiệp (1,73 ha), đất chƣa sử dụng (0,05 ha). 

Để quy hoạch sửa chữa nâng cấp hồ Khuôn Pinh xã Hòa Sơn, ao Pắc Kéo 

ở xã Vân Nham. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích đất phi nông nghiệp khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2030 

là 10,75 ha, tăng 10,75 ha so với năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp để quy 

hoạch bãi đổ thải, vật liệu thải xã Hòa Lạc, Nhật Tiến, Hòa Thắng, Vân Nham. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 12/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10a/CH phần phụ lục). 

2.2.3. Đất chưa sử dụng 

 Diện tích đất chƣa sử dụng của huyện quy hoạch đến năm 2030 là  

5.312,09 ha, giảm 10.015,38 ha so với hiện trạng năm 2020 do chuyển sang các 

mục đích sau: 

- Đất rừng phòng hộ: 7.537,21 ha; 

- Đất rừng sản xuất: 1.237,90 ha; 

- Đất nông nghiệp khác: 0,72 ha; 
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- Đất quốc phòng: 11,90 ha; 

- Đất khu công nghiệp: 8,98 ha; 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: 0,73 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 1.210,88 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 6,22 ha; 

- Đất ở tại nông thôn: 0,78 ha; 

- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,01 ha. 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,05 ha. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

* Đất đô thị 

Diện tích đất đô thị hiện trạng của huyện Hữu Lũng là 482,46 ha, bao 

gồm toàn bộ ranh giới thị trấn Hữu Lũng. Diện tích quy hoạch đến năm 2030, 

đất đô thị của huyện Hữu Lũng là 1.536,00 ha, bao gồm toàn bộ diện tích thị 

trấn Hữu Lũng và một phần các xã Sơn Hà (604,91 ha), xã Đồng Tân (294,27 

ha), xã Hồ Sơn (139,88 ha), xã Minh Sơn (14,48 ha). 

* Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực 

trồng cây lâu năm) 

Khu vực này cần tiếp tục đƣợc bảo vệ (đặc biệt là khu vực chuyên trồng 

lúa nƣớc, hạn chế thu hồi thực hiện dự án vào quỹ đất này). Hình thành các vùng 

sản xuất tập trung để thuận tiện trong quá trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và sản xuất, cũng nhƣ bao tiêu, chế biến nông sản. Tổng diện tích quy 

hoạch đến năm 2030 là 14.003,90 ha, bao gồm: 2.289,97 ha đất khu vực chuyên 

trồng lúa nƣớc và 11.713,93 ha đất khu vực trồng cây lâu năm, tập trung trên địa 

bàn xã Vân Nham (1.479,70 ha), xã Thiện Tân (1.189,45 ha), xã Minh Sơn 

(1.076,62 ha),... 

* Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) 

Tổng diện tích khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 38.346,57 ha, 

trong đó gồm 12.618,33 ha đất rừng phòng hộ, 6.914,79 ha đất rừng đặc dụng và 

18.813,45 ha đất rừng sản xuất, tập trung trên địa bàn xã Hữu Liên (5.710,03 

ha), xã Yên Bình (3.082,51 ha), xã Yên Thịnh (3.101,81 ha), xã Thiện Tân 

(2.911,09 ha),... 
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* Khu du lịch 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 496,00 ha. Đây là diện 

tích khu du lịch - đô thị sinh thái Đồng Lâm ở xã Hữu Liên (330,00 ha) và xã 

Yên Thịnh (166,00 ha). 

* Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Tổng diện tích khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 6.914,79 ha, bao 

gồm toàn bộ diện tích khu dự trữ thiên nhiên Hữu Liên nằm trên địa bàn xã Hữu 

Liên, Yên Thịnh, Hòa Bình. 

* Khu phát triển công nghiệp 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 4.448,68 ha. Phân bố 

trên địa bàn xã Hòa Thắng (1.244,53 ha), xã Hòa Sơn (1.328,53 ha), xã Tân 

Thành (905,07 ha), xã Hồ Sơn (865,30 ha), xã Minh Sơn (55,00 ha), xã Cai 

Kinh (50,25 ha). 

* Khu đô thị  

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 52,30 ha. Đây là diện 

tích khu đô thị mới Hữu Lũng đƣợc quy hoạch trên địa bàn xã Sơn Hà. 

* Khu thương mại - dịch vụ 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 105,72 ha. Phân bố chủ 

yếu trên địa bàn xã Đồng Tân (32,51 ha), xã Hữu Liên (23,51 ha), xã Hồ Sơn 

(11,88 ha),... 

* Khu đô thị - thương mại - dịch vụ 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 1.555,58 ha. Phân bố 

chủ yếu trên địa bàn xã Tân Thành (873,17 ha), xã Hòa Thắng (517,37 ha), xã 

Hồ Sơn (162,64 ha), xã Hòa Sơn (2,40 ha). 

* Khu dân cư nông thôn 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 3.215,45 ha, các khu 

dân cƣ nông thôn trên địa bàn huyện cần tiếp tục đƣợc chỉnh trang, cải tạo, xây 

dựng các công trình, đặc biệt là các công trình công cộng để thay đổi bộ mặt 

nông thôn của huyện, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của ngƣời dân. 

* Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Quỹ đất khu vực này quy hoạch đến năm 2030 là 2.364,65 ha. Phân bố rải 

rác trên địa bàn các xã. 
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III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án quy 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 

Phƣơng án quy hoạch đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại đất cần 

chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch, theo đó cũng tạo ra nguồn thu từ 

đất cho ngân sách địa phƣơng từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng 

thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong phƣơng án quy hoạch đã xác 

định đƣợc các khoản chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ cho những đối 

tƣợng đƣợc nhà nƣớc thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 

cộng trên địa bàn huyện.  

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất 

và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định 

cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng SơN giai đoạn 2020 - 2024; Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành quy định chi tiết thi hành 

luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn,... để tính toán mức chi phí cho việc bồi thƣờng khi thu thồi đất. Đảm bảo 

chi trả, hỗ trợ đúng cho ngƣời sử dụng đất có đất bị thu hồi. 

3.2. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả 

năng bảo đảm an ninh lƣơng thực 

Diện tích đất trồng lúa của Hữu Lũng sẽ đƣợc bảo vệ đến năm 2030 là 

4.991,44 ha, trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nƣớc cần bảo vệ nghiêm 

ngặt là 2.289,97 ha. Trên địa bàn huyện còn 2.701,47 ha đất lúa 1 vụ và 

2.806,72 ha đất trồng cây hàng năm khác. Nhƣ vậy đến năm 2030 Hữu Lũng 

vẫn có thể đảm bảo chỉ tiêu an toàn lƣơng thực. 
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3.3. Đánh giá tác động của phƣơng án 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 

- Việc giải quyết quỹ đất ở cho dân cƣ đƣợc xem xét kỹ trong phƣơng án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất 

tỉnh Lạng Sơn đã định hƣớng giải quyết quỹ đất ở theo nhu cầu gia tăng dân số 

cho khu vực đô thị và nông thôn để đảm bảo phát triển ổn định đời sống dân cƣ. 

Quỹ đất ở đƣợc xác định trong mục đất phi nông nghiệp còn lại. 

- 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: Việc 

chuyển đổi 8.327,82 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó có 

1.481,12 ha đất trồng lúa; 658,81 ha đất trồng cây hàng năm khác; 2.430,00 ha 

đất cây lâu năm; 3.707,41 ha đất rừng sản xuất; 50,48 ha đất nuôi trồng thủy sản, 

sẽ làm ảnh hƣởng đến đời sống của một bộ phận dân cƣ có đất bị thu hồi.  

Để khắc phục vấn đề này huyện đã có những giải pháp cụ thể nhƣ: 

Khuyến khích đầu tƣ khai hoang tạo thêm đất sản xuất để bù lại diện tích bị 

chuyển mục đích; đầu tƣ mở rộng ngành nghề, dịch vụ để tạo thêm việc làm mới 

cho nông thôn; tăng cƣờng công tác đào tạo nghề để thúc đẩy sự phân công lại 

lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 

3.4. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến quá 

trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

- Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tƣơng đối đầy đủ 

nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cƣ nông thôn. 

Xác định quỹ đất cho phát triển đô thị, trọng điểm là thị trấn, giữ vai trò chủ đạo 

và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Xây dựng kế hoạch 

phát triển hệ thống điểm dân cƣ phù hợp với sự phân bố và phát triển lực lƣợng 

sản xuất. Quy hoạch các khu đô thị mới, khu tái định cƣ, các trung tâm cụm xã, 

dành đủ đất để xây dựng kiên cố hóa các công trình phúc lợi công cộng nhƣ 

trƣờng học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, chợ,... sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải 

thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  
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- Phƣơng án quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây dựng các 

công trình hạ tầng quan trọng quốc gia nhƣ: công trình giao thông, thủy lợi, 

năng lƣợng,... Xây dựng cụm công nghiệp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện. Phƣơng án quy hoạch cũng đã xác 

định đủ quỹ đất cho các công trình quốc phòng, an ninh theo yêu cầu của tỉnh 

Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các lực lƣợng quân đội, công an nhân 

dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

3.5. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất việc tôn 

tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc 

Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng đến năm 2030 đã xác 

định quỹ đất hợp lý cho việc mở rộng và tôn tạo các khu di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện. Xây dựng mở rộng một số công trình 

văn hóa tâm linh nhƣ đền, đình, chùa,... Qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo 

tồn các di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát 

triển ngành du lịch của huyện. 

3.6. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả 

năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển 

diện tích rừng và tăng độ che phủ 

Phƣơng án quy hoạch đã xác định rõ tiềm năng các nguồn tài nguyên 

thiên nhiên trên địa bàn. Tài nguyên đất đƣợc khai thác sử dụng hợp lý trên cơ 

sở ƣu tiên bảo vệ các loại đất tốt cho sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là đất 

trồng lúa, rau màu, cây lâu năm trên các chân đất có độ phì khá nhƣ đất phù sa 

sông suối, đất dốc tụ, đất xám feralit,...  

Nhiệm vụ chủ yếu của ngành lâm nghiệp là cải thiện môi trƣờng, tăng 

cƣờng nguồn sinh thủy, bảo vệ nguồn nƣớc bằng các biện pháp trồng rừng mới; 

xây dựng vƣờn rừng - vƣờn quả; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên để nâng cao 

độ che phủ. Bảo vệ phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh 

học và rừng đặc dụng. Hữu Lũng có thể khai thác đáng kể nguồn lợi kinh tế từ 

rừng sản xuất với các sản phẩm gỗ, nhựa thông,... và phát triển các vùng rừng 

nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. 
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Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT  

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân bổ từ kế hoạch sử dụng của 

cấp tỉnh  

 Căn cứ Công văn số 466/UBND-KTN ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 cấp tỉnh; chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 huyện Hữu Lũng đƣợc phân bổ 

nhƣ sau: 

Bảng 07: Chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ QHSDĐ cấp tỉnh 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất MÃ Diện tích (ha) 

 
Tổng diện tích tự nhiên 

 
80.763,4 

1 Đất nông nghiệp NNP 59.385,7 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.194,7 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.098,8 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 8.196,0 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11.204,9 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6.711,4 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 7.214,7 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.530,7 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 313,7 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.502,9 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.209,9 

2.2 Đất an ninh CAN 5,0 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 50,0 

2.4 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 40,3 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 39,5 

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 13,1 

2.7 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.327,5 

 
Trong đó: 

  

 
Đất cơ sở văn hóa DVH 4,6 

 
Đất cơ sở y tế DYT 12,2 

 
Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 88,8 

 
Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 62,8 

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 90,0 

2.9 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 528,1 

2.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 15,9 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất MÃ Diện tích (ha) 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.384,0 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 64,8 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,6 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 9,0 

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 99,1 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 13.874,8 

4 Đất khu kinh tế* KKT 3.200,0 

5 Đất đô thị* KDT 1.105,8 

 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất 

Một số công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 do thiếu vốn đầu 

tƣ, công tác giải phóng mặt bằng ở một số hạng mục công trình còn gặp khó 

khăn do đó trong giai đoạn tới tiếp tục đƣa vào thực hiện để đảm bảo theo đúng 

kế hoạch đã đề ra góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Bảng 08: Danh mục các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2020, tiếp tục thực hiện năm 2021 

TT Danh mục công trình, dự án 

Diện 

tích 

(ha) 

Xã, thị trấn Địa điểm 

I Đất ở tại đô thị       

1 

Đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất do công ty 

TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng 

Sơn trả lại 

0,08 TT. Hữu Lũng Khu An Thịnh 

2 Đấu giá quyền SDĐ trƣờng mầm Non Lâm Trƣờng 0,23 TT Hữu Lũng Khu Tân Hòa 

II Đất ở tại nông thôn       

1 
Đấu giá quyền SDĐ Cửa hàng Vật tƣ nông 

nghiệp cũ 
0,01 Xã Vân Nham Thôn Phổng 

2 Đấu giá quyền SDĐ Đội thuế xã Vân Nham 0,02 Xã Vân Nham Thôn Phổng 

3 Đấu giá đất công ty thuốc lá Thăng Long 0,02 Xã Vân Nham Thôn Phổng 

4 Đấu giá đất cửa hàng thƣơng mại 0,02 Xã Vân Nham Thôn Phổng 

5 Đấu giá quyền SDĐ khu chợ xã Hữu Liên 0,26 Xã Hữu Liên Thôn Liên Hợp 

6 
Đấu giá quyền SDĐ khu đất do UBND xã quản 

lý tại thôn Lót Bồ Các 
0,45 Xã Minh Sơn Thôn Lót Bồ Các 

7 Đấu giá quyền SDĐ kho Lƣơng Thực 0,06 Xã Yên Bình Thôn Đồng Bụt 

8 Quy hoạch dân cƣ Khu Đƣờng Gòong 2,24 Xã Thanh Sơn Thôn Lay I 

9 Giao đất ở khu đầu cầu Na Hoa 0,21 Xã Sơn Hà Thôn Nhị Hà 

10 Đất ở khu Trạm máy kéo 0,12 Xã Sơn Hà Thôn Dốc Mới 1 

11 Giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thôn Thủy Sản 10,00 Xã Hòa Lạc Thôn Thủy Sản 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Diện 

tích 

(ha) 

Xã, thị trấn Địa điểm 

III Đất quốc phòng       

1 Mở rộng đất đóng quân Tiểu đoàn PK16 0,43 Xã Minh Sơn Thôn Bến Lƣờng 

IV Đất thƣơng mại dịch vụ       

1 
Xây dựng trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (bên trái và 

bên phải tuyến) 
9,92 Xã Hồ Sơn Thôn Tân Hoa 

2 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,32 Xã Đồng Tân   

3 Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu 0,12 Xã Minh Tiến   

V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp       

1 Mở rộng nhà máy Sao Bắc Việt 0,80 Xã Đồng Tân Thông Đồng Lai 

2 Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Minh Sơn 0,20 Xã Minh Sơn Thôn Lót Bồ Các 

VI Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm       

1 
Mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1 (Công ty TNHH khai 

thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy) 
5,64 Xã Nhật Tiến Thôn Tự Nhiên 

2 
Mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và sản xuất 

chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3 
5,91 Xã Đồng Tiến   

VII Đất cơ sở tín ngƣỡng       

1 Xây mới đình Dƣới 0,25 Xã Hữu Liên Thôn Là Ba 

2 Mở rộng đình Gò Chùa 0,35 Xã Hữu Liên Thôn Làng Cƣớm 

VIII 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
      

1 Đất giao thông       

  

Cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng tỉnh ĐT.242 đoạn 

tiếp giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (thuộc dự án 

Cải tạo, nâng cấp đƣờng tỉnh ĐT. 242 đoạn từ 

ngã tƣ quốc lộ 1A mới đến đình Bơi, xã Sơn Hà)  

1,17 Xã Sơn Hà Thôn Ao Đẫu 

2 Đất xây dựng cơ sở văn hóa       

  
Mở rộng khuôn viên nhà tƣởng niệm liệt sỹ 

huyện Hữu Lũng 
0,06 Xã Đồng Tân Thôn Rừng Dong 

  Nhà văn hóa thôn Lƣơng (1) 0,09 Xã Vân Nham Thôn Lƣơng 

  Nhà văn hóa thôn Lƣơng (2) 0,08 Xã Vân Nham Thôn Lƣơng 

  Nhà văn hóa Thôn Chim 0,07 Xã Minh Hòa Thôn Chim 

  Nhà văn hóa Thôn Hẩu 0,07 Xã Minh Hòa Thôn Hẩu 

  Nhà văn hóa Thôn Xa 0,04 Xã Minh Hòa Thôn Xa 

  Nhà văn hóa thôn Mới 0,09 Xã Minh Hòa Thôn Mới 

  Nhà văn hóa thôn Tân Lai 0,10 Xã Hữu Liên Thôn Tân Lai 

  Nhà văn hóa thôn Ba Lẹng 0,15 Xã Hữu Liên Thôn Ba Lẹng 

  Nhà văn hóa thôn Liên Hợp 0,10 Xã Hữu Liên Thôn Liên Hợp 

  Nhà văn hóa thôn Làng Bên (Xóm Là Ba) 0,13 Xã Hữu Liên Thôn Làng Bên 

  Nhà văn hóa thôn Trại Mới 0,10 Xã Vân Nham Thôn Trại Mới 

  Nhà văn hóa thôn Suối Ngang II 0,03 Xã Hòa Thắng Thôn Suối Ngang II 

  Xây mới nhà văn hóa xã Đồng Tiến 0,10 Xã Đồng Tiến Thôn Lân Luông 
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TT Danh mục công trình, dự án 

Diện 

tích 

(ha) 

Xã, thị trấn Địa điểm 

  Mở rộng nhà văn hóa thôn Bàng Dƣới 0,01 Xã Thanh Sơn Thôn Bàng Dƣới 

  Xây mới nhà văn hóa xã Minh Tiến 0,14  Xã Minh Tiến Thôn Nhị Liên 

3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo       

  Trƣờng tiểu học Yên Thịnh 0,49  Xã Yên Thịnh Thôn Mãm 

4 Đất xây dựng cơ sở y tế       

  Xây mới trạm y tế xã Yên Thịnh 0,15  Xã Yên Thịnh Thôn Mãm 

  Trạm y tế xã Minh Tiến 0,17 Xã Minh Tiến   

5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao       

  Sân vận động xã Sơn Hà 1,67 Xã Sơn Hà   
 

1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

 * Đất trồng cây lâu năm 

 Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2021 bổ sung thêm 20,64 ha 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 * Đất nuôi trồng thủy sản 

 Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 bổ sung thêm 0,60 ha 

trên địa bàn xã Đồng Tiến và thị trấn Hữu Lũng. 

 * Đất nông nghiệp khác 

 Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2021 bổ sung thêm 157,36 ha 

trên địa bàn các xã, thị trấn. 

* Đất quốc phòng 

 Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm 2021 bổ sung thêm 15,24ha trên địa 

bàn xã Minh Tiến, Yên Vƣợng, Minh Sơn. 

* Đất an ninh 

 Nhu cầu sử dụng đất an ninh năm 2021 bổ sung thêm 5,82 ha trên địa bàn 

các xã, thị trấn. 

* Đất khu công nghiệp 

 Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp năm 2021 bổ sung thêm 599,76 ha 

trên địa bàn xã Hồ Sơn, Hòa Thắng. 

* Đất cụm công nghiệp 

 Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp năm 2021 bổ sung thêm 504,50 ha 

trên địa bàn xã Hòa Sơn, Tân Thành, Minh Sơn, Hồ Sơn, Cai Kinh. 
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 * Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2021 bổ sung thêm 

108,57 ha trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 * Đất thương mại dịch vụ 

 Nhu cầu sử dụng đất thƣơng mại dịch vụ năm 2021 bổ sung thêm 46,34 

ha trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

 Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2021 bổ 

sung thêm 193,55 ha trên địa bàn các xã. 

* Đất ở tại nông thôn 

 Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2021 bổ sung thêm 165,19 ha 

trên địa bàn các xã. 

 * Đất ở tại đô thị 

 Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2021 bổ sung thêm 27,21 ha trên địa 

bàn thị trấn Hữu Lũng và xã Sơn Hà. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

 Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 bổ sung thêm 

4,33 ha trên địa bàn các xã. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

 Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 bổ 

sung thêm 0,20 ha trên địa bàn xã Sơn Hà. 

 * Đất giao thông 

 Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2021 bổ sung thêm 24,36 ha trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

 * Đất thủy lợi 

 Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi năm 2021 bổ sung thêm 8,08 ha trên địa bàn xã 

Yên Thịnh, Yên Bình, Quyết Thắng, Sơn Hà, Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa Bình. 

 * Đất cơ sở văn hóa 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở văn hóa năm 2021 bổ sung thêm 0,36 ha trên 

địa bàn xã Yên Thịnh, Cai Kinh, Tân Thành, Đồng Tân. 
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 * Đất cơ sở y tế 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở y tế năm 2021 bổ sung thêm 0,52 ha trên địa 

bàn xã Sơn Hà, Yên Thịnh. 

 * Đất cơ sở giáo dục đào tạo 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo năm 2021 bổ sung thêm 8,51 

ha trên địa bàn các xã. 

 * Đất cơ sở thể dục thể thao 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2021 bổ sung thêm 7,40 

ha trên địa bàn các xã. 

 * Đất công trình năng lượng 

 Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lƣợng năm 2021 bổ sung thêm 3,41 

ha trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 * Đất công trình bưu chính viễn thông 

 Nhu cầu sử dụng đất công trình bƣu chính viễn thông năm 2021 bổ sung 

thêm 0,04 ha trên địa bàn xã Nhật Tiến, Yên Thịnh. 

 * Đất chợ 

 Nhu cầu sử dụng đất chợ năm 2021 bổ sung thêm 1,76 ha trên địa bàn xã 

Yên Thịnh, Hữu Liên, Yên Bình. 

 * Đất công trình công cộng khác 

 Nhu cầu sử dụng đất công trình công cộng khác năm 2021 bổ sung thêm 

2,62 ha trên địa bàn xã Sơn Hà, Yên Bình, Tân Thành và TT Hữu Lũng. 

 * Đất nghĩa trang nghĩa địa 

 Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa năm 2021 bổ sung thêm 17,14 

ha trên địa bàn xã Hòa Lạc, Hữu Liên, Tân Thành. 

 * Đất sinh hoạt cộng đồng 

 Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 bổ sung thêm 7,11 ha 

trên địa bàn các xã. 

 * Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

 Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2021 bổ sung 

thêm 4,41 ha trên địa bàn xã Sơn Hà. 
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 * Đất cơ sở tín ngưỡng 

 Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngƣỡng năm 2021 bổ sung thêm 4,70 ha 

trên địa bàn các xã. 

 * Đất có mặt nước chuyên dùng 

 Nhu cầu sử dụng đất có mặt nƣớc chuyên dùng năm 2021 bổ sung thêm 

4,68 ha trên địa bàn xã Hòa Sơn, Sơn Hà. 

1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

 Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân trên địa bàn huyện, bảo đảm phù hợp với định hƣớng phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện. Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện năm 

2021 đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 09: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2021  

 So sánh với hiện 

trạng sử dụng đất 

năm 2020  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích năm 

2020 (ha)  

Biến động 

2021/2020 

(ha) 

I LOẠI ĐẤT   80.763,12 100,00 80.763,12 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 56.485,17 69,94 58.139,87 -1.654,70 

  Trong đó:   
    

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.301,91 7,80 6.656,56 -354,65 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.694,03 3,34 2.875,93 -181,90 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.483,38 4,31 3.685,04 -201,66 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 13.443,01 16,64 13.914,80 -471,79 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.894,84 6,06 4.894,84 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 6.954,91 8,61 6.954,91 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.771,56 25,72 21.540,76 -769,21 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 609,83 0,76 609,85 -0,02 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 475,83 0,59 490,58 -14,75 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 159,74 0,20 2,38 157,36 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.960,88 11,10 7.295,78 1.665,10 

  Trong đó:   
 

   

2.1 Đất quốc phòng CQP 977,65 1,21 962,41 15,24 

2.2 Đất an ninh CAN 8,94 0,01 3,12 5,82 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 599,76 0,74 0,00 599,76 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 504,50 0,62 0,00 504,50 

2.5 Đất thƣơng mại dịch vụ TMD 84,26 0,10 38,70 45,56 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Kế hoạch sử 

dụng đất năm 

2021  

 So sánh với hiện 

trạng sử dụng đất 

năm 2020  

 Diện 

tích (ha)  

 Cơ 

cấu 

(%)  

 Diện 

tích năm 

2020 (ha)  

Biến động 

2021/2020 

(ha) 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 129,15 0,16 21,10 108,05 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 430,45 0,53 245,77 184,68 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.803,50 3,47 2.783,39 20,11 

  Trong đó:   
 

   

- Đất giao thông DGT 1.795,20 2,22 1.814,54 -19,34 

- Đất thủy lợi DTL 191,92 0,24 189,75 2,17 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,89 0,00 1,53 0,36 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,08 0,01 5,80 0,28 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 85,54 0,11 78,62 6,92 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 43,06 0,05 35,71 7,35 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 0,08 0,00 0,08 0,00 

- Đất công trình năng lƣợng DNL 35,30 0,04 32,22 3,08 

- Đất công trình bƣu chính viễn thông DBV 1,03 0,00 1,00 0,03 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - - 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 524,07 0,65 524,07 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,13 0,00 3,13 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON - - - - 

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

hỏa táng 
NTD 103,55 0,13 88,41 15,14 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH - - - - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 1,24 0,00 1,24 0,00 

- Đất chợ DCH 8,79 0,01 7,29 1,50 

- Đất công trình công cộng khác DCK 2,62 0,00 0,00 2,62 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 74,53 0,09 74,53 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 24,60 0,03 17,79 6,81 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 4,59 0,01 0,18 4,41 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.884,83 2,33 1.757,38 127,45 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 94,70 0,12 67,51 27,19 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,02 0,02 10,47 3,55 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,58 0,01 8,38 0,20 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 23,86 0,03 19,32 4,54 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.077,44 1,33 1.083,29 -5,85 

2.20 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 204,77 0,25 202,44 2,33 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 10,75 0,01 0,00 10,75 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 15.317,07 18,97 15.327,47 -10,40 
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1.3.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Quỹ đất nông nghiệp của huyện theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 56.485,17 ha, giảm 1.654,70 ha so với năm 2020. Chi tiết các loại 

đất trong đất nông nghiệp nhƣ sau: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 6.301,91 

ha, giảm 354,65 ha so với năm 2020 do: 

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 25,69 ha. 

- Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 328,96 ha. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH phần phụ lục). 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 3.483,38 ha, giảm 201,66 ha so với năm 2020 do: 

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 82,01 ha. 

- Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 119,65 ha. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH phần phụ lục). 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích đất trồng cây lâu năm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

13.443,01 ha, thực giảm 471,79 ha so với năm 2020. Trong đó: 

+ Giảm 493,43 ha do: 

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 29,89 ha. 

- Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 463,54 ha. 

+ Tăng 21,64 ha do chuyển đổi các khu vực canh tác lúa kém hiệu quả 

sang trồng cây lâu năm ở các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

4.894,84 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 
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* Đất rừng đặc dụng 

Diện tích đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

6.954,91 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

* Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

20.771,56 ha, giảm 769,20 ha so với năm 2020 do: 

- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 40,61 ha. 

- Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 728,60 ha. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH phần phụ lục). 

 * Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

475,83 ha, thực giảm 14,75 ha so với năm 2020. Trong đó: 

+ Giảm 15,35 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp. 

+ Tăng 0,60 ha do chuyển đổi các khu vực trồng lúa, trồng cây hàng năm 

khác sang nuôi trồng thủy sản ở xã Đồng Tiến, TT Hữu Lũng. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích đất nông nghiệp khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

159,74 ha, tăng 157,36 ha so với năm 2020. 

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (158,34 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (1,40 ha) để quy hoạch các khu, trang trại chăn 

nuôi tập trung, khu nông nghiệp kết hợp thăm quan sinh thái, khu sản xuất rau 

an toàn, rau hữu cơ, trung tâm sản xuất giống công nghệ cao,... 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

1.3.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Quỹ đất phi nông nghiệp của huyện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 8.960,88 ha, tăng 1.665,10 ha so với hiện trạng năm 2020. Chi tiết các loại đất 

trong nhóm đất phi nông nghiệp nhƣ sau: 
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 * Đất quốc phòng 

Diện tích đất quốc phòng quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 977,65 ha, tăng 15,24 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (11,48 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,26 ha), đất chƣa sử dụng (3,50 ha) để quy 

hoạch Công trình căn cứ chiến đấu số 1 ở xã Minh Tiến; Trụ sở BCH quân sự xã 

Yên Vƣợng; Công trình CT/e267 ở xã Sơn Hà; Mở rộng đất đóng quân Tiểu 

đoàn PK16 ở xã Minh Sơn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 8,94 ha, 

tăng 5,82 ha so với năm 2020. 

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (5,57 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,25 ha) để quy hoạch trụ sở công an huyện và 

trụ sở công an các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất khu công nghiệp 

Diện tích đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

599,76 ha, tăng 599,76 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (547,26 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (51,89 ha), đất chƣa sử dụng (0,61 ha). 

Để quy hoạch khu công nghiệp Hữu Lũng trên địa bàn xã Hồ Sơn, Hòa Thắng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất cụm công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

504,50 ha, tăng 504,50 ha so với năm 2020.  
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Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (473,57 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (30,93 ha). 

Để quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, 2; cụm công nghiệp Tân 

Thành 1, 2; cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, 2; cụm công nghiệp Minh Sơn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất thương mại dịch vụ 

Diện tích đất thƣơng mại dịch vụ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

84,26 ha, thực tăng 45,56 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 46,34 ha lấy vào đất nông nghiệp (41,28 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (4,64 ha), đất chƣa sử dụng (0,42 ha). 

Để quy hoạch các cơ sở thƣơng mại dịch vụ, trạm dừng nghỉ, cửa hàng 

xăng dầu,... ở các xã, thị trấn. 

- Giảm 0,78 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất ở. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 129,15 ha, thực tăng 108,05 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 108,57 ha lấy vào đất nông nghiệp (101,00 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (7,57 ha). 

Để quy hoạch các cơ sở sản xuất kinh doanh, các công ty, nhà máy, cơ sở 

chế biến gỗ,... 

- Giảm 0,52 ha do chuyển sang đất ở. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 là 430,45 ha, thực tăng 184,68 ha so với năm 2020. 

Trong đó: 
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- Tăng 193,55 ha lấy vào đất nông nghiệp (188,83 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,09 ha), đất chƣa sử dụng (4,63 ha). 

Để quy hoạch các mỏ đất, đá, cát, sỏi ở các xã, thị trấn và bãi đổ vật liệu 

thải ở các xã, thị trấn và mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế biến 

CaO, Ca(OH)2, CaCO3. 

- Giảm 8,87 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh, đất phát triển hạ tầng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

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

Diện tích đất phát triển hạ tầng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

2.803,50 ha, thực tăng 20,11 ha so với hiện trạng năm 2020. Cụ thể các loại đất 

trong nhóm đất phát triển hạ tầng nhƣ sau: 

+ Đất giao thông 

Diện tích đất giao thông trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1.795,20 

ha, thực giảm 19,34 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 43,70 ha do chuyển sang đất quốc phòng, đất khu cụm công 

nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh,... 

- Tăng 24,36 ha lấy vào đất nông nghiệp (23,17 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (1,04 ha), đất chƣa sử dụng (0,15 ha). 

Để quy hoạch xây dựng các bãi đỗ xe, xây dựng cầu (dự án LRAMP), cải 

tạo nâng cấp tuyến đƣờng 242 (đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị Hữu Lũng), mở 

rộng đƣờng đoạn từ ngà ba đƣờng Ba Đình đến cổng chào thôn Đồng Heo xã 

Đồng Tân, mở rộng đƣờng liên xã Sơn Hà - Minh Hòa đoạn từ Ngã ba Đình Bơi 

xã Sơn Hà đến trụ sở UBND mới xã Minh Hòa,... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất thủy lợi 

Diện tích đất thủy lợi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 191,92 ha, 

thực tăng 2,17 ha so với năm 2020. Trong đó: 
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- Tăng 8,08 ha lấy vào đất nông nghiệp (8,02 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,06 ha). 

Để quy hoạch hệ thống trạm bơm, kênh mƣơng, công trình nƣớc sạch trên 

địa bàn các xã, thị trấn. 

- Giảm 5,91 ha do chuyển sang đất khu cụm công nghiệp, đất cơ sở sản 

xuất kinh doanh, đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan,... 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 1,89 ha, tăng 0,36 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch nhà bia tƣởng 

niệm các anh hùng liệt sỹ ở các xã, thị trấn. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

6,08 ha, thực tăng 0,28 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 0,52 ha lấy vào đất nông nghiệp (0,36 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,16 ha) để quy hoạch trạm y tế các xã Yên Thịnh, 

Minh Tiến. 

- Giảm 0,24 ha do chuyển sang đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 85,54 ha, thực tăng 6,92 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 8,51 ha lấy vào đất nông nghiệp (8,30 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,20 ha), đất chƣa sử dụng (0,01 ha) để quy hoạch hệ 

thống các trƣờng học trên địa bàn huyện và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe 

mô tô và đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2. 
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- Giảm 1,59 ha do chuyển sang đất an ninh, đất ở, đất cơ sở y tế. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 43,06 ha, thực tăng 7,35 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 7,40 ha lấy vào đất nông nghiệp (7,28 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,12 ha). 

Để quy hoạch sân vận động các xã, sân thể thao các khu, thôn,... 

- Giảm 0,05 ha do chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác 

Diện tích đất cho mục đích này trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

0,08 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

+ Đất công trình năng lượng 

Diện tích đất công trình năng lƣợng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 35,30 ha, thực tăng 3,08 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 3,41 ha lấy vào đất nông nghiệp (3,34 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,07 ha). 

Để quy hoạch các công trình: Cải tạo đƣờng dây 110KV Bắc Giang - 

Lạng Sơn; Chống quá tải lƣới điện khu vực huyện Hữu Lũng; Nhánh rẽ ĐZ 

35kV và trạm biến áp; Dự án cấp điện thôn bản từ lƣới điện quốc gia;... 

- Giảm 0,33 ha do chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 

Diện tích đất công trình bƣu chính viễn thông trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 1,03 ha, thực tăng 0,03 ha so với năm 2020. Trong đó: 
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- Tăng 0,04 ha lấy vào đất nông nghiệp (0,02 ha), đất chƣa sử dụng (0,02 

ha) để quy hoạch bƣu điện văn hóa xã Nhật Tiến, Yên Thịnh. 

- Giảm 0,01 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 524,07 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 3,13 ha, không biến động so với năm 2020.  

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

Diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 103,55 ha, thực tăng 15,14 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 17,14 ha lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch công viên Công viên 

Tâm Phúc An ở xã Hòa Lạc, nghĩa trang nghĩa địa ở xã Hữu Liên, Tân Thành. 

- Giảm 2,00 ha do chuyển sang đất khu cụm công nghiệp, đất phát 

triển hạ tầng,... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Diện tích đất cho mục đích này trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

1,24 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

+ Đất chợ 

Diện tích đất chợ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 8,79 ha, thực 

tăng 1,50 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 1,76 ha lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch xây mới chợ xã Hữu 

Liên, Yên Thịnh, mở rộng chợ xã Yên Bình. 

- Giảm 0,26 ha do chuyển sang đất ở. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 
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+ Đất công trình công cộng khác 

Diện tích đất công trình công cộng khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 2,62 ha, tăng 2,62 ha so với năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp (2,51 

ha), các loại đất phi nông nghiệp (0,11 ha) để quy hoạch bãi tập dân quân ở xã 

Yên Bình, Tân Thành, TT Hữu Lũng, ngoài ra có thể kết hợp vào sử dụng cho 

các mục đích công cộng khác. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất danh lam thắng cảnh 

Diện tích đất chợ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 74,53 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

24,60 ha, thực tăng 6,81 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 7,11 ha lấy vào đất nông nghiệp (7,06 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,05 ha) để quy hoạch nhà văn hóa các xã, các 

thôn, khu. 

- Giảm 0,30 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất ở. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 là 4,59 ha, tăng 4,41 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp (3,74 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (0,67 ha) để quy hoạch khu vui chơi giải trí, cây 

xanh trong khu đô thị. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích đất ở tại nông thôn trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

1.884,43 ha, thực tăng 127,45 ha so với năm 2020. Trong đó: 
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- Tăng 165,19 ha lấy vào đất nông nghiệp (155,34 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (8,84 ha), đất chƣa sử dụng (1,01 ha). 

Để quy hoạch khu dân cƣ Nam Thị trấn Hữu Lũng, khu dân cƣ mới xã 

Sơn Hà, khu dân cƣ mới Bắc Hữu Lũng, khu dịch vụ, thƣơng mại, kết hợp dân 

cƣ tại xã Đồng Tân, khu dân cƣ, khu tái định cƣ, chuyển mục đích sử dụng đất ở 

các xã,... 

- Giảm 37,74 ha do chuyển sang đất quốc phòng, đất khu cụm công 

nghiệp, đất thƣơng mại dịch vụ, cơ sở sản xuất kinh doanh, đất phát triển hạ 

tầng, đất ở đô thị,... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất ở tại đô thị 

Diện tích đất ở tại đô thị trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 94,70 

ha, thực tăng 27,19 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 27,21 ha lấy vào đất nông nghiệp (24,98 ha), các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp (2,23 ha). 

Để quy hoạch khu đô thị mới Hữu Lũng, khu dân cƣ trung tâm thị trấn 

Hữu Lũng, các khu dân cƣ, khu đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 

bàn thị trấn Hữu Lũng. 

- Giảm 0,02 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 14,02 ha, thực tăng 3,55 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,33 ha lấy vào đất nông nghiệp (4,11 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,22 ha) để quy hoạch mới và mở rộng trụ sở UBND 

các xã: Yên Vƣợng, Nhật Tiến, Yên Thịnh, Sơn Hà, Hữu Liên, Yên Bình, Cai 

Kinh, Minh Sơn. 
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- Giảm 0,78 ha do chuyển sang đất an ninh, đất thƣơng mại dịch vụ, đất 

phát triển hạ tầng,... 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 là 8,58 ha, tăng 0,20 ha so với năm 2020.  

Diện tích tăng thêm lấy vào đất nông nghiệp để quy hoạch Ngân hàng 

chính sách huyện Hữu Lũng. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Diện tích đất cơ sở tín ngƣỡng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là  

23,86 ha, thực tăng 4,54 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,70 ha lấy vào đất nông nghiệp (4,65 ha), các loại đất khác trong 

nhóm đất phi nông nghiệp (0,05 ha) để quy hoạch các đình, đền, chùa,... trên địa 

bàn các xã, thị trấn. 

- Giảm 0,16 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 1.077,44 ha, giảm 5,85 ha do chuyển sang đất khu, cụm công nghiệp, 

đất thƣơng mại dịch vụ, đất có mặt nƣớc chuyên dùng. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích đất có mặt nƣớc chuyên dùng trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 là 204,77 ha, thực tăng 2,33 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Tăng 4,68 ha lấy vào đất nông nghiệp (4,02 ha), các loại đất phi nông nghiệp 

(0,61 ha), đất chƣa sử dụng (0,05 ha) để quy hoạch sửa chữa nâng cấp hồ Khuôn 

Pinh xã Hòa Sơn. 
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- Giảm 2,35 ha do chuyển sang đất thƣơng mại dịch vụ. 

 (Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích đất phi nông nghiệp khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

là 10,75 ha, tăng 10,75 ha so với năm 2020 lấy vào đất nông nghiệp để quy 

hoạch bãi đổ thải, vật liệu thải xã Hòa Lạc, Nhật Tiến, Hòa Thắng, Vân Nham. 

(Chi tiết diện tích chu chuyển trình bày ở biểu 13/CH; danh mục dự án 

quy hoạch trình bày ở biểu 10/CH phần phụ lục). 

1.3.3. Kế hoạch khai hoang đất chưa sử dụng 

 Diện tích đất chƣa sử dụng đến năm 2021 theo kế hoạch còn 15.317,07 

ha. Dự kiến đƣa 10,40 ha đất chƣa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích. 

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, các loại đất cần chuyển mục đích 

sử dụng nhƣ sau: 

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.656,10 ha. 

Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: 328,96 ha (đất chuyên 

trồng lúa nƣớc 170,37 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 119,65 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 463,54 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 728,60 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 15,35 ha. 

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 62,50 ha. 

Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang trồng cây lâu năm: 21,64 ha. 

- Đất trồng lúa chuyển sang nuôi trồng thủy sản: 0,25 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp khác: 40,61 ha. 

* Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 10,36 ha. 
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III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI 

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

nhƣ sau: 

* Tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 1.634,30 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: 318,26 ha (đất chuyên trồng lúa nƣớc 164,97 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 116,85 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 456,84 ha. 

- Đất rừng sản xuất: 727,75 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 14,60 ha. 

* Tổng diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 111,46 ha. Trong đó: 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: 0,78 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 0,52 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 8,87 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 54,09 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,30 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: 37,74 ha. 

- Đất ở tại đô thị: 0,02 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,78 ha. 

- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,16 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 5,85 ha. 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 2,35 ha. 

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

Dự kiến trong năm kế hoạch 2021 sẽ khai thác 10,40 ha đất chƣa sử dụng 

đƣa vào sử dụng cho mục đích:  

 + Đất quốc phòng: 3,50 ha; 

 + Đất khu công nghiệp: 0,61 ha; 

 + Đất thƣơng mại dịch vụ: 0,42 ha; 

 + Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 4,63 ha. 

 + Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,18 ha; 

 + Đất ở tại nông thôn: 1,01 ha; 

 + Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,05 ha. 
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V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN 

Chi tiết danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 được thể hiện tại Biểu 10/CH. 

VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG 

NĂM KẾ HOẠCH 

6.1. Cơ sở tính toán 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn đƣợc dựa trên các căn cứ 

chính sau: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 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 định 44/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về 

giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thu 

tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nƣớc; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

- Thông tƣ số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết phƣơng pháp xác định giá đất; xây dựng, điều 

chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tƣ vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 

2024; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2020 - 2024 (lần 1); 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2014/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật 

nuôi áp dụng trong công tác bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2017/QĐ UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh. 

6.2. Phƣơng pháp tính toán 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền khi đấu giá đất ở tại đô thị. 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị. 

- Thu tiền khi đấu giá đất ở tại nông thôn. 

- Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn. 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. 

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp. 

* Đối với các khoản chi: 

- Chi bồi thƣờng khi thu hối đất trồng lúa. 

- Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác. 

- Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây lâu năm. 

- Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản. 

- Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất lâm nghiệp. 

- Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất ở nông thôn. 

- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết. 

- Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất. 

* Về giá các loại đất: 

Căn cứ xác định đơn giá các loại đất: Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành bảng giá đất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2024; 
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* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo cơ chế bồi thƣờng về đất đai khi Nhà nƣớc thu hồi đất, hỗ trợ về chi 

phí đầu tƣ vào đất, tài sản trên đất và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng 

mặt bằng các dự án. 

6.3. Kết quả tính toán 

Ƣớc tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 là - 466,78 tỷ đồng. 

Bảng 10: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch 

TT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m2) 

Thành tiền  

(tỷ đồng) 

I Các khoản thu     151,94 

1 Thu tiền từ đấu giá đất ở tại đô thị 0,17 5.100.000 8,67 

2 Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị 0,90 1.020.000 9,18 

3 Thu tiền khi giao đất ở tại đô thị 2,59 2.550.000 66,05 

4 Thu tiền từ đấu giá đất ở tại nông thôn 0,36 1.118.000 4,02 

5 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở tại nông 

thôn 
0,49 223.600 1,10 

6 Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn 1,56 559.000 8,72 

7 
Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất 

thƣơng mại dịch vụ 
9,92 454.866 45,12 

8 
Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
2,32 391.238 9,08 

II Các khoản chi     618,72 

1 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng lúa 173,66 48.000 83,36 

2 
Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây hàng năm 

khác 
81,71 42.000 34,32 

3 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất NTTS 12,19 33.000 4,02 

4 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 252,13 37.000 93,29 

5 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất lâm nghiệp 600,81 7.000 42,06 

6 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất ở nông thôn 19,90 559.000 111,24 

7 
Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập 

quy hoạch chi tiết 
    73,66 

8 Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất     176,78 

Cân đối thu - chi (I - II)     -466,78 
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Phần V 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

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 

- Thực hiện mô hình nông, lâm kết hợp trong việc sử dụng đất. Áp dụng 

kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất. 

Chọn giống cây trồng và công thức luân canh có tác dụng bảo vệ đất, chống suy 

kiệt dinh dƣỡng trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng giảm diện tích. 

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ, rừng đặc 

dụng. Khuyến khích trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong 

trào trồng cây nhân dân để nâng cao độ che phủ về rừng. Phục hồi rừng bằng 

việc trồng mới rừng trên đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh rừng tự 

nhiên đã bị tàn phá, góp phần giải quyết đời sống cho một bộ phận dân cƣ, cải 

thiện môi trƣờng và chống xói mòn đất,… 

- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản phải có phƣơng 

án  đảm bảo môi trƣờng. Không bị ô nhiễm, không làm ảnh hƣởng đến sản xuất 

và đời sống của nhân dân, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch 

phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu. 

- Có cơ chế, chính sách đầu tƣ về vốn, nhân lực, vật tƣ,... cho các đối 

tƣợng sử dụng đất. Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô 

nhiễm môi trƣờng đất. 

1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trƣờng để phát triển bền vững 

- Thực hiện tốt việc thẩm định, đánh giá tác động môi trƣờng đối với các 

công trình, dự án đƣợc giao đất, cho thuê đất để đầu tƣ phát triển kinh tế, xã 

hội, kiên quyết không chấp nhận các dự án tiềm ẩn những nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng. 

- Áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai của 

huyện, nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, 

chất lƣợng tốt, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, hóa chất 

bảo vệ thực vật. 
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- Thực hiện việc đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục 

nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trƣờng, quản lý tài nguyên; phát 

huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội và 

mỗi ngƣời dân trong việc tham gia vào công tác bảo vệ môi trƣờng và quản lý 

tài nguyên trên địa bàn huyện. 

- Tăng cƣờng công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, 

xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý chặt chẽ đi đôi với 

sử dụng hợp lý tài nguyên trên địa bàn huyện để phát triển bền vững.  

II. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Huyện cần thƣờng xuyên bồi dƣỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà 

nƣớc mới và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sử dụng đất 

đai cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nƣớc, đặc biệt là cán bộ, công 

chức phòng Tài nguyên và Môi trƣờng, địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

- Có các chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, 

tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ thôn, xã, thị trấn, huyện 

về kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý chƣơng trình, dự án; 

kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Có chính sách thu hút cán bộ khoa học - kỹ thuật giỏi, hỗ trợ và chế độ 

đãi ngộ thỏa đáng để thu hút, khuyến khích trí thức trẻ công tác tại huyện. 

- Mở rộng hệ thống, loại hình đào tạo nghề, đổi mới công tác hƣớng 

nghiệp và tập trung đào tạo nghề gắn với các khu công nghiệp, khai thác khoáng 

sản, chế biến nông - lâm sản để đáp ứng yêu cầu của sản xuất. 

III. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT THỰC 

HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Triển khai, thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt; gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cƣ, quy hoạch sản xuất nông lâm 

nghiệp và các quy hoạch chuyên ngành khác. 
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- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên việc 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là 

chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ các cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp phải thực hiện theo hƣớng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm 

pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. 

- Cƣơng quyết, hạn chế và nhanh chóng chấm dứt việc giao đất đầu tƣ xây 

dựng trong khi chƣa có các kế hoạch cụ thể để thực hiện đầu tƣ hạ tầng. Đây là 

tình trạng dễ dẫn đến việc xây dựng các khu dân cƣ không hoàn chỉnh, gây ra 

những tổn hại về môi trƣờng do thiếu công trình cơ sở hạ tầng. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP KHÁC 

4.1. Giải pháp về vốn đầu tƣ 

* Nguồn vồn từ ngân sách nhà nước: 

Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ kinh tế của huyện. Tiếp tục duy trì tốc độ 

tăng trƣởng và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm chi ngân sách để dành 

ƣu tiên cho đầu tƣ phát triển. 

Tăng cƣờng thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các 

nguồn vốn vào xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Xây dựng các dự án có tính khả thi cao để tranh thủ nguồn vốn thông qua 

các chƣơng trình của Nhà nƣớc nhƣ đầu tƣ thủy lợi, giao thông nông thôn, xóa 

đói giảm nghèo, nƣớc sạch nông thôn, môi trƣờng, y tế, giáo dục, văn hóa… 

* Nguồn vốn từ các doanh nghiệp: 

Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo thông thoáng trong lĩnh vực 

đầu tƣ, nhất là đất đai và có các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp trong 

huyện, trong và ngoài tỉnh đầu tƣ xây dựng và mở rộng sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện. 
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Tăng cƣờng công tác quảng bá, giới thiệu với các doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh về tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm thu hút vốn đầu tƣ từ 

bên ngoài. 

* Nguồn vốn huy động trong dân: 

Thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để 

nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động phát triển hạ tầng (điện, đƣờng, 

trƣờng, trạm, thủy lợi, nƣớc sạch…) theo phƣơng thức Nhà nƣớc và nhân dân 

cùng làm. 

* Vốn đầu tư nước ngoài: 

Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Huyện cần tạo mọi điều 

kiện thuận lợi theo thẩm quyền nhƣ: chính sách sử dụng đất, giải phóng mặt 

bằng, cung cấp dịch vụ hạ tầng,… cho các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc đến 

đầu tƣ. 

* Vốn tín dụng: 

Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, huy 

động tiền vay. Tạo môi trƣờng tài chính tin cậy; củng cố, mở rộng hệ thống 

ngân hang, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, huy động tốt vốn nhàn rỗi trong 

nhân dân,… 

4.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

* Chính sách về đất đai 

- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của 

Trung ƣơng phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất. 

- Có chính sách cải tạo đất chƣa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp nhằm tăng diện tích đất sản xuât nông nghiệp và bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái. 

* Chính sách ưu đãi 

- Chính sách đánh thuế theo hƣớng ƣu tiên sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng… 

- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm 

có thể thu hút vốn đầu tƣ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc. 



130 

- Xây dựng chính sách ƣu tiên đầu tƣ và ƣu đãi cho vùng khó khăn về cơ 

sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho 

nhân dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai. 

- Chấp hành tốt các chính sách ƣu tiên ƣu đãi đối với ngƣời có công với 

cách mạng, các đối tƣợng chính sách xã hội khác. 

- Ƣu tiên 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. 

* Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại 

- Nguồn thu từ đất đƣợc sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, 

điều tra, đánh giá phân loại đất đai. 

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và kích thích sản xuất. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tƣợng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tƣợng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cƣờng quản lý về đất đai đối với các tổ 

chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. 

- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức không phải thuê đất 

để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí về đất đai. 

4.3. Giải pháp về khoa học công nghệ 

- Huyện cần tăng cƣờng ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản 

xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ... nhằm sản xuất ra hàng hoá 

có số lƣợng nhiều và chất lƣợng tốt, giá thành rẻ đối với hàng hoá chủ lực, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện và trong tỉnh và các vùng lân cận. 

- Tập trung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, chú trọng phát 

triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao ở các ngành mũi 

nhọn của huyện. Thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Huyện cần tăng cƣờng đầu tƣ trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất nhƣ kỹ 

thuật công nghệ số trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử 

dụng đất dốc bảo đảm môi trƣờng sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, 

trong sản xuất nông - lâm nghiệp... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nƣớc về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 

dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phƣơng án Quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 

2021 - 2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này. 

- Phƣơng án đƣợc xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 

2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tƣ số 01/2021/TT-BTNMT 

ngày 12/4/2021. 

- Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài 

liệu, số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá 

tài nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện 

công tác quy hoạch. 

- Quá trình xây dựng phƣơng án có sự tham gia của ngƣời dân, của các 

ngành, các xã, thị trấn trong huyện, dƣới sự chỉ đạo thống nhất của UBND 

huyện. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ. 

- Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng đƣợc yêu 

cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực từ nay đến năm 2030, để phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phƣơng án 

đã chú trọng phân bổ đất đai cho các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển 

sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu 

dân cƣ, cũng nhƣ đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu 

diện tích cây trồng trong nông lâm nghiệp, tạo ra không gian rộng lớn để bố trí 

phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khai thác triệt để tài nguyên đất 

đai theo hƣớng sử dụng đất bền vững. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong phƣơng án quy 

hoạch đƣợc tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của từng ngành,… khai thác vị trí thuận lợi và những ƣu thế của huyện. 
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II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất đai, đề nghị: 

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt để phƣơng án quy hoạch huyện 

Hữu Lũng có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thƣờng xuyên theo dõi, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phƣơng án quy hoạch đƣợc thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn dành cho huyện Hữu Lũng những nguồn 

vốn ƣu tiên để phƣơng án quy hoạch sớm đƣợc hoàn thành. Tạo điều kiện thuận 

lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tƣ từ bên 

ngoài nhằm thực hiện tốt phƣơng án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 

hội của huyện đúng với tiềm năng vốn có. 

 

 


