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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết lập kế hoạch sử dụng đất 

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

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

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

nguyên đất thì có hạn không tái tạo lại được 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 nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định 

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

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.” 

Luật đất đai năm 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được 

lập hàng năm”. Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 40 theo Luật số 

35/2018/QH14 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch quy định: “Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện 

công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại điều 61 và điều 62 của 

Luật này trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã”. Đồng thời 

theo khoản 2 điều 63: “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” là căn cứ để thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm đối với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, được sự chỉ đạo 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức triển khai 

“Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình”. 

2. Căn cứ pháp lý kế hoạch sử dụng đất 

2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Luật Quy hoạch đô thị  ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
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- Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

- Luật điều chỉnh bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- 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 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 về thu 

tiền sử dụng đất; 

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

tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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

về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 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 về sửa 

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

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 
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- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; 

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

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

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của 

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

- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

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

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

- Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

- Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

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

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

Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quyết định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; 

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

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

sử dụng đất; 
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- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/04/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

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

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT ngày 24/04/2013 của Bộ GTVT phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy 

nội địa đến năm 2020 định hướng đến 2030; 

- Văn bản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt; 

- Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình; 

- Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2022; 

- Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

năm 2022; 

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2021; 

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021; 

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2022; 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh 
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Bình về việc thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

năm 2022; 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình Sửa đổi Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Danh mục dự án phải thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022; 

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2023; 

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Ninh 

Bình về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 

2023; 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 27/12/2020 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình; 

- Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Sơn; 

-  Các tài liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, số liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai của huyện, các xã qua các năm. 

2.2. Các tài liệu, số liệu 

- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Kim Sơn; 

- Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kim Sơn; 
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- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kim Sơn; 

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Kim Sơn; 

- Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; 

- Thống kê đất đai năm 2021; 

- Các quyết định thu hồi đất, giao đất trong năm 2022; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

1.1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Kim Sơn là huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình thuộc vùng đồng 

bằng Bắc Bộ, nằm ở Đông Nam của tỉnh Ninh Bình cách thành phố Ninh Bình 

28 km, có tọa độ địa lý 19056’00” đến 20009’ vĩ độ Bắc và từ 106002’05” đến 

106019’20” kinh độ Đông, diện tích tự nhiên 239,78 km2, dân số 187.100 người 

bao gồm 23 xã, 02 thị trấn và 2 khu vực huyện quản lý. Vị trí địa lý tiếp giáp 

như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Yên Khánh và huyện Yên Mô; 

- Phía Đông giáp huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định); 

- Phía Tây giáp huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa); 

- Phía Nam giáp biển Đông. Với vị trí địa lý tương đối thuận lợi, tiếp giáp 

biển Đông với chiều dài gần 18km cùng những đa dạng sinh học nổi bật đã được 

UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, với các tuyến đường bộ, 

đường thủy chạy qua tạo điều kiện cho huyện trong việc giao lưu kinh tế với các 

huyện lân cận, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của địa phương phát triển theo hướng 

toàn diện trong giai đoạn tới. 

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Là huyện có vị trí tương đối bằng phẳng, không có địa hình đồi núi xen 

lẫn, độ cao thấp dần ra phía biển, nghiêng theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây. 

Độ cao trung bình so với mực nước biển khoảng 0,9 - 1,2 m; điểm thấp nhất ở 

Cồn Thoi cao hơn khoảng 0,4 m so với mực nước biển. Bề mặt bị chia cắt bởi hệ 

thống mương máng nhân tạo chạy song song theo hướng Tây Bắc và Đông 

Nam. Dựa vào đặc điểm địa hình huyện Kim Sơn được chia thành hai vùng 

chính: vùng ven biển, bãi bồi, cồn nổi và vùng đồng bằng. 

Huyện Kim Sơn nằm trong vùng bờ biển được bồi tụ, tốc độ bồi tụ cao 

nhất dải ven biển Bắc Bộ, hàng năm mở ra biển khoảng 60-80 m làm tăng diện 

tích tự nhiên của huyện lên khoảng 100 ha. 
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- Vùng ven biển, bãi bồi và Cồn Nổi: thuộc địa giới hành chính của 3 xã 

ven biển (Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông) và khu vực Kim Tiến huyện Kim 

Sơn, thị trấn Bình Minh và vùng bãi bồi ven biển từ đê Bình Minh 2 ra tới Cồn 

Nổi với tổng diện tích của vùng là 9.945,77 ha. Trong đó: 

+ Diện tích tự nhiên thị trấn Bình Minh: 910,67 ha; 

+ Từ đê Bình Minh 1 đến đê Bình Minh 2: 2.031,5 ha; 

+ Từ đê Bình Minh 2 đến đê Bình Minh 3: 1.791,79 ha; 

+ Từ đê Bình Minh 3 đến đảo Cồn Nổi: 5.211,78 ha. 

Đất đai ở đây đang trong thời kỳ được bồi tụ mạnh và nhiễm mặn nhiều, 

chủ yếu phù hợp với trồng rừng phòng hộ (vẹt, sậy), nuôi trồng thủy sản. Vùng 

bãi bồi ven biển Kim Sơn thuộc kiểu đồng bằng tích tụ chịu ảnh hưởng trực tiếp 

của thủy triều. Đồng bằng ảnh hưởng của thủy triều thường xuyên có bề mặt địa 

hình thấp, tích tụ sét hoặc bùn sét có độ cao bề mặt dưới 0,3m so với mực nước 

biển, địa hình hầu như bằng phẳng, độ dốc không quá 3 độ. Địa hình bãi bồi có 

hình vòng cung hướng lồi ra biển, bề mặt toàn bãi có độ phẳng khá đồng đều. 

Do đặc điểm vùng biển Ninh Bình là biển thoải, tốc độ bồi lắng hàng năm khá 

lớn (từ 60-80m, bồi cao 6-8cm) nên hàng năm địa hình bãi bồi đều có sự thay 

đổi và ngày càng phình to ra biển. 

- Vùng đồng bằng: Bao gồm diện tích của các xã, thị trấn còn lại trong 

huyện, đất đai chủ yếu là phù sa được bồi và không được bồi. Phần diện tích này 

thuận lợi cho phát triển nông nghiệp như trồng lúa. 

1.1.1.3. Khí hậu 

 Huyện Kim Sơn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão. Bên cạnh đó, khí hậu của huyện còn chịu 

sự chi phối của bức xạ mặt trời nội chí tuyến, của hai hệ thống gió mùa Đông 

Bắc và Tây Nam và tác động của biển. Chế độ bức xạ và giờ nắng thuộc loại 

trung bình so với cả nước. 

* Chế độ gió: 

Hướng gió thịnh hành trong vùng và thay đổi theo mùa. Đầu mùa đông 

gió thịnh hành từ Tây Bắc đến Đông Bắc. Mùa gió đông bắc kéo dài từ tháng 10 
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đến tháng 1 năm sau. Trong tháng 10 và tháng 11 là gió tín phong Thái Bình 

Dương đem lại thời tiết khô ráo mát mẻ, trong các tháng 12,1 là gió mùa lục địa 

đem lại thời tiết lạnh và khô. Trên biển gió hướng đông bắc chiếm ưu thế tuyệt 

đối với tần suất khoảng 70%. 

Từ tháng 2 đến tháng 4 là thời kỳ suy thoái của gió mùa đông bắc, đồng 

thời gió đông phát triển mạnh và trở nên thống trị. Tần suất gió đông trong các 

tháng này lên đến 50-60%, hướng bắc vẫn còn chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%. 

Từ tháng 4 đến tháng 7 là thời kỳ thống trị của gió hướng nam đến đông 

nam, thổi từ biển vào đất liền đem lại thời tiết nóng ẩm ở dải ven bờ. Trong đó 

gió nam chiếm ưu thế lên đến 50-60%. Gió tây nam thỉnh thoảng xuất hiện với 

tần suất dưới 10%. 

Từ tháng 8 đến tháng 9 là thời kỳ chuyển đổi hướng gió, tần suất phân 

phối cho nhiều hướng gió khác nhau. Trong tháng 8 ưu thế thuộc về các gió có 

thành phần nam, nhưng sang tháng 9 ưu thế chuyển sang hướng bắc. 

Vận tốc gió trung bình tại đây nhìn chung lớn, trị số này dao động trong 

khoảng 2-4m/s. Vận tốc gió cực đại trong bão có thể đạt tới 30-40m/s, thậm chí 

có thể đạt tới 51m/s. 

Bảng 1.1: Thống kê tốc độ gió và hướng gió theo tháng 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

TB 

(m/s) 
2,2 2,0 1,7 1,9 2,0 1,9 2,1 1,6 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 

Vmax 

(m/s) 
14 16 16 20 32 34 40 40 45 40 18 18 35 

Hướng Bắc Bắc NH Bắc 
Tây 

Nam 
Tây Đông 

Nhiều 

hướng 
Bắc 

Tây 

Tây 

Bắc 

Tây 

Bắc 

Tây 

Bắc 
 

(Nguồn: Báo cáo chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh 

Ninh Bình) 

 

* Chế độ nhiệt: 

Chế độ nhiệt ở huyện Kim Sơn có đặc điểm phân chia theo mùa tương đối 

rõ rệt và có sự biến động lớn về nhiệt vào mùa đông, ổn định vào mùa hạ. Nhiệt 

độ không khí trung bình năm dao động khoảng 22,2 - 23,60C. Chịu ảnh hưởng 
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mạnh mẽ của gió mùa đông bắc, chế độ nhiệt ở đây phân hóa ra làm hai mùa 

nóng lạnh rõ rệt, mùa nóng kéo dài từ 4 - 5 tháng (tháng 5 - 10). Tháng 7 có 

nhiệt độ không khí cao nhất đạt trị số 28,2-29,40C. Mùa lạnh kéo dài 2 tháng (từ 

tháng 1-2). Tháng 1 là tháng lạnh nhất có nhiệt trung bình khoảng 14,3 - 16,80C. 

Cũng do ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa đông bắc, nhiệt độ không khí 

biến thiên khá lớn trong năm. Giá trị biên độ nhiệt ở đây đạt 13,1 - 13,30C. Bên 

cạnh đó do nằm sát biển nên nhiệt độ tương đối điều hòa trong ngày, trị số biên 

độ nhiệt ngày đêm trung bình năm dao động trong khoảng từ 4,4 - 6,90C. 

Bảng 1.2: Thống kê nhiệt độ không khí (0C) theo tháng 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TTB 16,3 17,0 19,7 23,4 27,3 28,2 29,2 28,4 27,2 24,8 21,5 17,4 

TMax 16,8 19,6 22,2 26,5 31,0 32,4 32,7 31,6 30,1 27,9 24,6 21,7 

TMin 14,3 15,2 18,0 21,7 24,5 25,9 26,4 25,9 24,8 22,4 19,6 15,8 

 (Nguồn: Báo cáo chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh 

Ninh Bình) 

Bảng 1.3: Dao động nhiệt độ không khí (oC) trung bình ngày  

của các tháng trong năm 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

ΔT0C 5,0 4,4 4,2 4,8 6,5 6,5 6,3 5,7 5,3 5,5 4,9 5,4 5,4 

(Nguồn: Báo cáo chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh 

Ninh Bình) 

* Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm không khí trung bình tương đối cao dao động trong khoảng 82-

85%, thời kỳ nửa cuối mùa đông (tháng 2-4) do ảnh hưởng của thời tiết mưa 

phùn ẩm ướt nên có độ ẩm không khí cao đạt 87-92%, các tháng đầu đông tương 

đối thấp khoảng 76-82%. 

Bảng 1.4: Thống kê độ ẩm không khí (%) trung bình 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TB 

Độ ẩm 

(%) 
85 88 91 89 84 83 81 85 85 83 82 83 85 

(Nguồn: Báo cáo chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh 

Ninh Bình) 

* Chế độ mưa: 
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Trong địa bàn huyện Kim Sơn có dãy núi Tam Điệp ở phía tây chắn gió 

làm cho hơi nước từ Biển Đông ngưng tụ nên lượng mưa hàng năm tại đây 

tương đối lớn. Tuy nhiên lượng mưa phân bố không đồng đều theo các tháng 

trong năm. Trong 6 tháng mùa mưa (từ tháng 5-10) lượng mưa chiếm tới 75 - 

85% lượng mưa cả năm. Năm có lượng mưa cao nhất là 3024 mm (1994), năm 

có lượng mưa nhỏ nhất là 1100 mm (năm 1957), lượng mưa trung bình nhiều 

năm là 1920 mm. Số ngày mưa trong năm từ 125-135 ngày. Lượng mưa phân bố 

không đều theo các tháng. 

Bảng 1.5: Thống kê lượng mưa (mm) theo tháng 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TB 27,7 32 50,2 87,3 155 255,5 230,8 318,2 407,3 265,3 63,3 27,7 

Max 86 105,7 140 210 316,3 532,3 504,7 901,5 983,5 724,5 246,5 93,1 

Min 0,8 6,2 23,3 26,2 57 65,9 35,5 109 90,7 4,8 0,4 0 

(Nguồn: Báo cáo chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh 

Ninh Bình) 

 * Chế độ bão, gió lớn: 

Huyện Kim Sơn nằm trong vùng ảnh hưởng bão từ Quảng Ninh đến 

Thanh Hóa. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9, mỗi năm có khoảng 9-10 

cơn bão hoạt động trên biển Đông. Các cơn bão thường gây nên những biến 

động thời tiết cực kỳ mạnh mẽ, do nằm sát biển nên khi bão đổ bộ vào có tốc độ 

gió rất cao (trong vùng đã quan sát được tốc độ gió 45-50m/s). So với các khu 

vực khác của tỉnh Ninh Bình, Kim Sơn là khu vực chịu ảnh hưởng của vận tốc 

gió do bão lớn nhất. Bên cạnh sức phá hoại mạnh mẽ của gió, nước dâng do bão 

tàn phá đê biển gây nhiễm mặn. 

1.1.1.4. Thủy văn  

Mạng sông, ngòi, kênh mương trên lãnh thổ huyện tương đối dày đặc. 

Khu vực huyện Kim Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của sông Càn ở phía Tây và 

sông Đáy ở phía Đông, chế độ dòng chảy phụ thuộc theo mùa rất rõ rệt. 

Sông Đáy có tổng chiều dài 240 km, chảy qua địa phận tỉnh Ninh Bình là 

76 km, ngoài nước của sông Hồng chảy vào còn có hệ thống sông chi lưu khá 

phát triển: sông Hoàng Long, sông Vạc… Gần hạ lưu sông Đáy còn có lượng 
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nước cửa sông Đào (tỉnh Nam Định) chảy vào. Sông Càn có chiều dài khoảng 

60km, chảy qua địa phận Ninh Bình khoảng 15km. Dọc theo hai bờ của hai con 

sông này đều có hệ thống đê khá vững chắc. Nước sông được lấy vào phục vụ 

tưới tiêu thông qua hệ thống các cống khá hoàn chỉnh. Ngoài hai con sông lớn 

là sông Đáy và sông Càn còn có sông Vạc, sông Ân… Tổng chiều dài các con 

sông trên địa bàn huyện khoảng 92 km và hàng trăm con kênh, mương, ngòi 

với tổng chiều dài khoảng 608,4 km, đáp ứng tương đối tốt cho việc tưới tiêu 

và rửa mặn. 

1.1.1.5. Thủy triều  

Huyện Kim Sơn có đường bờ biển dài 15 km và hai cửa sông bao bọc hai 

bên nên thủy triều có khả năng xâm nhập mặn vào sâu nội địa. Vùng biển Kim 

Sơn có chế độ nhật triều không đều với biên độ trung bình 1,2-1,8 m; lớn nhất 

có thể đạt 2,2-2,4 m. Trong tháng có hai kỳ con nước, mỗi kỳ 14 ngày với biên 

độ dao động 1,5-2,2 m. Trong thời kỳ nước cường tính nhật triều trội hơn: mỗi 

ngày xuất hiện một đỉnh và một chân triều, tuy thời gian lên xuống và thời điểm 

xuất hiện đỉnh và chân triều không ổn định. Nhìn chung, khu vực huyện Kim 

Sơn chịu ảnh hưởng của thuỷ triều mạnh, chế độ triều chi phối chế độ dòng chảy 

trong khu vực. 

1.1.1.6. Mặn và xâm nhập mặn  

Các sông nằm trong địa phận huyện Kim Sơn đều đổ trực tiếp ra biển nên 

vùng cửa sông giáp biển chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều. Khi triều lên nước 

biển dâng cao tạo nên dòng chảy từ biển vào sông đồng thời mang nước mặn 

xâm nhập vào nội địa. Diễn biến độ mặn trong năm được chia làm hai mùa rõ 

rệt: mùa mặn trung với mùa cạn và mùa ngọt trùng với mùa lũ. Ranh giới xâm 

nhập mặn thay đổi theo mùa và theo đặc điểm của mỗi con sông trong vùng. Độ 

mặn 4‰ có thể xâm nhập vào sông Đáy đến 17km, sông Càn đến 18km. 

1.1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.1.2.1. Tài nguyên đất 

Kim Sơn là vùng đất bồi có tốc độ bồi tụ nhanh nhất dải ven biển Bắc Bộ. 

Theo số liệu của phân viện Hải dương học Hải Phòng, tốc độ bồi tụ trung bình 

thời kỳ 1982 - 1989 của Kim Sơn là 60m/năm, lớn nhất 120m/năm. Theo kết 
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quả nghiên cứu gần đây, huyện Kim Sơn có 2 nhóm đất chính là đất mặn và đất 

phù sa. 

* Đất phù sa - Fluvisols (FL): có diện tích 14.943 ha, chiếm 62,32% tổng 

diện tích tự nhiên, nhóm này gồm 2 đơn vị là: 

- Đất phù sa trung tính ít chua; 

- Đất phù sa Glây – Gleyic. 

Đặc điểm chung là đất có thành phần cơ giới biến động từ nhẹ đến trung 

bình và nặng, chủ yếu là trung bình. Đất có phản ứng trung tính đến ít chua. 

Hàm lượng chất hữu cơ từ trung bình đến khá. Nhóm đất phù sa rất thuận lợi 

cho sản xuất nông nghiệp với cây lúa nước là chủ lực và một số cây màu, rau 

các loại. 

* Đất mặn - SalicFluvisols (FLS): có diện tích 9.035 ha chiếm khoảng 

37,68% tổng diện tích tự nhiên, nhóm này chủ yếu gặp ở các xã ven biển và dọc 

2 sông Càn và sông Đáy. Nhóm này có 3 đơn vị là: 

- Đất mặn sú, vẹt, đước; 

- Đất mặn điển hình (mặn nặng); 

- Đất mặn trung bình và ít. 

Đất mặn sú vẹt đước và đất mặn nặng chứa nhiều muối tan, hàm lượng 

chất hữu cơ khá… Hai loại đất thích hợp với phát triển rừng ngập mặn, nuôi 

trồng thủy sản. Hiện tại phần lớn diện tích 2 loại đất này từ đê Bình Minh I đến 

đê Bình Minh III được sử dụng nuôi trồng thủy sản, đã được thiết kế xây dựng 

các đầm nuôi tôm, cua, thủy hải sản nước mặn. Loại đất mặn trung bình và ít có 

thể trồng lúa nước, cói hoặc nuôi trồng thủy sản nước lợ. 

1.1.2.2. Tài nguyên nước 

Với hệ thống sông ngòi dày đặc nên huyện Kim Sơn có nguồn tài nguyên 

nước tương đối dồi dào để phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên 

địa bàn huyện. 

- Nguồn nước mặt: Nước mặt của huyện rất phong phú, được phân bố ở 

hầu hết trên diện tích của huyện với trữ lượng lớn. Nguồn cung cấp chính là 

sông Đáy, sông Càn, sông Vạc và sông Ân với tổng chiều dài 92km và hàng 
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trăm con kênh, mương, ngòi được thiết kế, xây dựng và nâng cấp từ công cuộc 

khai khẩn đất của doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ đến nay giúp dẫn nước từ 

các sông phục vụ cung cấp tưới, tiêu cho hơn 8.000 ha đất trồng lúa. 

- Nguồn nước ngầm: được phân bố ở tầng nông và tầng sâu. Nước ngầm 

tầng nông thường được khai thác bằng giếng khơi cho sinh hoạt. Nước ngầm 

tầng sâu (thường ở độ sâu 70 ÷ 100 m và lớn hơn 100 m), phân bố khá rộng rãi 

trên địa bàn huyện, ở các tuyến dọc sông Đáy và biển. Khai thác nước ngầm cho 

sinh hoạt thông qua giếng khoan có đường kính nhỏ (Ø=50mm). Việc khai thác 

nước nguồn nước ngầm ở hầu hết các xã, thị trấn đều tương đối thuận lợi. 

1.1.2.3. Tài nguyên rừng và hệ sinh thái vùng bờ 

Huyện Kim Sơn không có vốn rừng tự nhiên, diện tích rừng hiện có chủ 

yếu là rừng trồng trên đất bãi bồi ven biển, rừng ngập mặn phòng hộ. Theo kết 

quả thống kê đất đai năm 2021, diện tích đất lâm nghiệp của huyện có 721,91 

ha, chiếm 3,01% diện tích tự nhiên. 

Rừng ngập mặn Kim Sơn được chính phủ Việt Nam, Nhật Bản và Ban 

quản lý rừng phòng hộ tỉnh Ninh Bình trồng từ năm 1995 với 2 loại cây sú, vẹt. 

Huyện Kim Sơn được Tổ chức BirdLife đánh giá là vùng đất ngập nước có tầm 

quan trọng ở vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ, được kiến nghị công nhận là khu 

Ramsar (khu dự trữ sinh quyển thế giới) do đáp ứng các tiêu chí: Tập trung 

nhiều kiểu đất ngập nước còn khá nguyên trạng đặc trưng cho vùng cửa sông 

ven biển Bắc Bộ, là nơi tập trung chim nước với số lượng gần 28.000 cá thể. 

Kim Sơn là địa phương có vùng đất mở, hàng năm quá trình lấn biển có tốc độ 

lớn nhất khu vực ven biển các tỉnh phía Bắc, ước tính có từ 60-80 m lấn ra biển 

mỗi năm. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có mô hình khai thác và bảo vệ 

hợp lý nhằm giảm mức độ suy giảm về diện tích rừng ngập mặn ven biển. 

1.1.2.4. Tài nguyên biển 

Với chiều dài bờ biển khoảng 18 km trải dài qua các xã Kim Hải, Kim 

Đông, Kim Trung, huyện Kim Sơn có nhiều lợi thế trong nuôi trồng và đánh bắt 

thuỷ sản. Đây là vùng biển có trữ lượng thuỷ hải sản lớn, phong phú về chủng 

loại, có thể phát triển về nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, thuỷ sản nước lợ, thuỷ 

sản nước mặn và khai thác hải sản. Phát triển vùng nuôi tôm sú, nuôi ngao, hàu 

giống tập trung của huyện ở các xã: Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải. Ngoài 
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diện tích nuôi trồng thủy hải sản ven bờ, huyện Kim Sơn còn có đội thuyền đánh 

bắt xa và gần bờ khoảng hơn 100 chiếc nên mở ra cơ hội việc làm khá tốt và ổn 

định cho người dân địa phương, nhất là lớp lao động trẻ. Biển đã đem lại nguồn 

lợi kinh tế đáng kể cho huyện. Bờ biển huyện Kim Sơn có đặc tính bồi lắng cao, 

theo khảo sát và báo cáo hàng năm lấn ra biển từ 60-80m. Tổng diện tích đất ven 

biển của huyện Kim Sơn có khoảng 11.000 ha và cách bờ biển khoảng 6 km có 

bãi bồi gọi là Cồn Nổi với diện tích khoảng hơn 500 ha. Đây được xem là những 

tiềm năng cũng như thế mạnh của huyện về nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản. 

Ngoài tiềm năng về phát triển ngành nuôi trồng thuỷ sản vùng ven biển, 

bãi bồi ven ven biển còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái đồng quê, thăm 

quan và tìm hiểu về thế giới tự nhiên; Cồn Nổi là nơi cư trú của những loài 

chim, có khoảng 200 loài chim, trong đó có gần 60 loài chim di cư, hơn 50 loài 

chim nước. Nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ thế giới như: cò thìa, 

mòng bể, rẽ mỏ thìa, cò trắng bắc,... 

1.1.2.5. Tài nguyên khoáng sản 

Kết quả điều tra cho thấy trên địa bàn huyện Kim Sơn không có tài 

nguyên khoáng sản nào có trữ lượng lớn; chỉ có mỏ đá (tại xã Lai Thành là chủ 

yếu) với trữ lượng thấp là công trình của quốc phòng và 01 đơn vị khai thác 

nhưng với quy mô nhỏ. 

Hiện tại, huyện có 2 đến 3 doanh nghiệp khai thác mỏ đất sét để làm 

nguyên liệu gạch với công suất hàng năm khoảng 50 triệu viên/năm. 

1.1.2.6. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Kim Sơn là vùng đất có truyền thống văn hoá, truyền thống yêu 

nước và cách mạng. Nhân dân trong huyện có tinh thần đoàn kết yêu quê 

hương, có đức tính cần cù, chăm chỉ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ. 

Trong xu thế hội nhập với cả nước, khu vực và quốc tế; là thuận lợi để Đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vững bước đi lên trong sự nghiệp 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng huyện Kim Sơn giàu, đẹp, văn minh. 

Nhà thờ đá Phát Diệm – công trình kiến trúc độc đáo, là điểm du lịch 

hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, còn có một số di tích 

lịch sử được xếp hạng cũng là điểm thăm quan du lịch: Đền Nguyễn Công 
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Trứ, Chùa Đồng Đắc, … Tuy nhiên, do hệ thống giao thông và kết cấu hạ 

tầng dịch vụ của huyện còn nghèo nàn, lượng khách du lịch đến địa phương 

chưa nhiều. 

Vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn có hiện có 3.499,85 ha tiếp tục 

trồng rừng mới (rừng ngập mặn). Đây là nơi trú cho các loài chim phương 

Bắc di cư trú đông, nếu bảo vệ tốt có thể trở thành vườn chim, điểm du lịch 

sinh thái hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước. 

1.1.3. Phân tích hiện trạng môi trường 

- Môi trường đất: Nhìn chung đất của huyện Kim Sơn chưa bị ô nhiễm 

các hoá chất bảo vệ thực vật như: Padan, Monitor và Oftox. Tuy nhiên, các chất 

thải chăn nuôi tập trung cao ở các trang trại, các hộ gia đình chăn nuôi với quy 

mô lớn đều đổ thẳng ra cống rãnh thoát nước, không có biện pháp thu gom, xử 

lý nên có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm và môi trường đất 

ở. Cần chuẩn bị các giải pháp để chống lại xâm ngập mặn do biến đổi khí hậu.  

- Môi trường nước: Nguồn nước sạch chủ yếu được cung cấp từ giếng 

khơi, giếng khoan là những nguồn dễ bị nhiễm bẩn, nhất là nhiễm bẩn vi sinh 

vật. Hiện nay, nước sử dụng cho nông nghiệp đã phát hiện thấy kim loại nặng và 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nước ngầm có hàm lượng các nguyên tố như: 

Cu, Zn, Hg, Cd, Pb và As đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép; hàm lượng Mn và 

Cr vượt quá tiêu chuẩn. Ngoài ra nước ngầm có thể bị nhiễm bẩn bởi các hợp 

chất vô cơ, hữu cơ và vi sinh, vì vậy nước ngầm cần xử lý trước khi dùng cho 

sinh hoạt và sản xuất.         

- Môi trường không khí: Nhìn chung môi trường không khí ở các khu vực 

nông thôn về cơ bản chưa bị ô nhiễm các chất khí độc hại, bụi và tiếng ồn. 

- Hiện trạng quản lý chất thải huyện Kim Sơn: 

+ Những năm gần đây khi triển khai thực hiện Đề án của huyện và thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, công tác thu gom, xử lý 

rác thải trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi, bước đầu đạt được nhiều kết 

quả tích cực. 



Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn 

UBND huyện Kim Sơn Trang 17 
 

+ Tính đến thời điểm cuối năm 2021 có 241/298 khu dân cư của 23/25 xã, 

thị trấn được các tổ thu gom rác của các xã, thị trấn thu gom với tần suất 01 - 03 

lần/tuần. Tỷ lệ thu gom, xử lý toàn huyện đạt khoảng 80%, ở đô thị đạt 95%, các 

xã đạt khoảng 77%. Đã bố trí được 1.900 bể thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ 

thực vật trên các bờ ruộng, cánh đồng; với mật độ khoảng 3ha/bể. 

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội 

Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu, trong đó có 04 chỉ 

tiêu vượt kế hoạch, kết quả cụ thể chủ yếu trên các mặt công tác như sau: 

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

1.2.1.1. Sản xuất nông nghiệp, HTX, PCTT&TKCN và xây dựng NTM 

- Triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND ngày 22/3/2022 của UBND 

huyện về phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Kim Sơn giai đoạn 2022-2025. 

Năm 2022, toàn huyện gieo cấy 16.077,1 ha (vụ Đông Xuân: 8.043,7 ha; vụ 

Mùa 8.033,4 ha), trong đó 10.938,35 ha lúa chất lượng cao; 567,37 ha lúa theo 

hướng hữu cơ và 2.482,71 ha lúa đặc sản (nếp hạt cau). Năng suất vụ lúa Đông 

Xuân đạt 67,72 tạ/ha, sản lượng đạt 54.472 tấn; năng suất lúa vụ Mùa ước đạt 

55,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 44.344 tấn. Giá trị sản xuất/1ha đất canh tác ước 

đạt 196 triệu đồng (cao hơn bình quân chung của tỉnh là 46 triệu đồng/ha). 

-  Chăn nuôi: Tập trung thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh, hạn 

chế dịch bệnh bùng phát, giảm nhẹ thiệt hại cho người dân. Đến nay, trên địa 

bàn huyện không còn dịch cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tổng đàn 

trâu, bò ước đạt 3.785 con, tăng 1% so với năm 2021; tổng đàn gia cầm đạt 

1.385 nghìn con tăng trên 2% so với năm 2021, tổng đàn lợn đạt 59,1 nghìn con 

tăng 0,9% so với năm 2021. 

- Sản xuất thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh; các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, áp dụng triệt để các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Sản lượng thủy hải sản năm 2022 ước đạt 

33.500 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 28.500 tấn, khai thác là 5.000 tấn. 

- Công tác phát triển rừng được chú trọng, tiếp tục thực hiện Chương trình 

trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Trong năm, toàn huyện ước đã 
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trồng được 90.000 cây phân tán đạt 100% kế hoạch. Diện tích trồng rừng năm 

2022 là 5ha; diện tích rừng chăm sóc 89,2 ha; bảo vệ 633,25 ha. 

- Chỉ đạo các HTX làm thủ tục giải thể và thành lập Hợp tác xã theo Luật 

HTX. Ước thực hiện đến 31/12/2022, có 42 HTX thành lập mới (trong đó có 35 

HTX giải thể thực hiện thành lập lại, 07 HTX thành lập mới). 

- Công tác PCTT và TKCN được quan tâm chỉ đạo: Kiện toàn các Ban Chỉ 

huy và ban hành các phương án PCTT và TKCN năm 2022; thành lập 05 Đoàn 

kiểm tra để kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều và phương án PCTT&TKCN của 

các xã, thị trấn. Chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra như: 30m 

sạt lở bờ Hữu sông Hồi Thuần (Đoạn gần cống Hồi Thuần) đảm bảo an toàn. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm: Tập trung triển khai hoàn thiện các tiêu 

chí, chuẩn bị hồ sơ để đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo xã 

Kim Mỹ, xã Kim Tân hoàn thiện các tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới trong tháng 7/2022; xã Quang Thiện, xã Yên Lộc hoàn thiện các tiêu 

chí xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 11/2022. Tổ chức kiểm tra, công 

nhận 17 xóm đạt khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm, huyện đã cấp 

3,65 tỷ đồng hỗ trợ cho các xã kinh phí mua xi măng làm đường giao thông; đã 

làm được 74 tuyến đường với tổng chiều dài 10,8 km. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.1.2. Sản xuất công nghiệp - TTCN, xây dựng, giao thông, quy hoạch 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính, minh bạch hóa các thủ tục, các quy trình để tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh, phát triển sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn đặc biệt đầu tư vào Cụm 

công nghiệp Đồng Hướng. Duy trì, phát triển các làng nghề, mở rộng nghề mới 

theo hướng "Mỗi làng nghề, một sản phẩm chủ lực".  

- Định kỳ hàng tháng, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn 

phối hợp với Hội doanh nghiệp huyện xem xét, tổng hợp các ý kiến kiến nghị 

của các doanh nghiệp, các HTX (nếu có) để Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối 
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thoại, nắm tình hình, xem xét giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc 

(trong tháng 8/2022, Lãnh đạo UBND huyện đã tổ chức đối thoại với gần 100 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện).  

- Tiếp tục kêu gọi, tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp tham gia quy 

hoạch và giới thiệu tiềm năng thế mạnh của vùng kinh tế ven biển. Tổ chức, 

quản lý tốt các loại hình dịch vụ vận tải, tài chính - ngân hàng, y tế, cung cấp 

nước sạch.... 

- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải được tập 

trung chỉ đạo. Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhất là các công trình dự án cấp thiết và giải ngân 

vốn đầu tư công; hoàn tất thủ tục đầu tư và khởi công các dự án; đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện công tác GPMB phục vụ thi công các công trình, dự án trên địa bàn 

huyện. Tổng vốn đầu tư các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước do cấp huyện và cấp xã làm chủ đầu tư trên địa bàn năm 2022 ước đạt 

610.361 triệu đồng (trong đó, vốn ngân sách huyện ước đạt 248.610 triệu đồng, 

vốn ngân sách cấp xã ước đạt 356.751 triệu đồng, vốn khác 5.000 triệu đồng). 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.1.3. Tài chính, tín dụng 

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 596,629 tỷ đồng, đạt 

121,49% dự toán UBND tỉnh giao, trong đó: Thu nội địa (không bao gồm thu 

tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết) ước đạt 115 tỷ đồng; thu tiền sử dụng 

đất ước đạt 480 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết ước đạt 1,629 tỷ đồng.  

Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện: 2.454, 458 tỷ đồng, đạt 

185,13% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 158,83% dự toán HĐND huyện giao.  

- Các hoạt động thương mại, vận tải, dịch vụ, du lịch duy trì hoạt động, 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, 

tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân.  

- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản đảm bảo vốn tín 

dụng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng… 
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- Hoạt động Bưu chính- viễn thông tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại 

hóa mạng lưới, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế, đáp ứng được yêu cầu về thông tin, giao dịch của nhân dân. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.1.4. Dịch vụ - Thương mại 

Các hoạt động thương mại, vận tải, dịch vụ, du lịch duy trì hoạt động, 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, 

tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Thị trường cung, 

cầu hàng hóa trên địa bàn huyện nhìn chung ổn định. Giá cả các mặt hàng tại 

một số thời điểm có tăng cao ở một nhóm mặt hàng như sắt thép, vật liệu xây 

dựng, xăng dầu… tuy vậy mặt bằng chung là ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng 

hoá và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 5.050 triệu đồng, tăng 20,27% so 

với năm 2021.  

- Tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn năm 2022 ước đạt 42,95 triệu USD, 

tăng 19,31% so với năm 2021, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước 

đạt 35 triệu USD. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.1.5. Công tác tài nguyên và môi trường 

- Công tác thu hồi đất và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

được thực hiện đúng quy định; tổ chức thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030, hoàn thiện và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

triển khai quy trình, thủ tục đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ 

địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 02 xã Xuân Chính, Cồn Thoi.  

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức đấu giá 51 lô đất tại các xã 

Quang Thiện, Thượng Kiệm, Lưu Phương, Như Hoà; 140 lô đất tại xã Hồi Ninh; 

36 lô đất tại xã Lưu Phương; 218 lô đất tại thị trấn Bình Minh; tiếp tục hoàn 
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thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ đấu giá giá trị QSD đất đối 

với các xã Kim Mỹ, Kim Chính, Thượng Kiệm, Yên Lộc, Đồng Hướng,… 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/4/2020 của 

UBND huyện về việc thực hiện Thông báo số 3361-TB/HU ngày 31/3/2020 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường quản lý vùng bãi bồi ven biển.  

- Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển rác thải, việc quản lý, 

bảo vệ các dòng sông có chuyển biến. Trong năm, đã vận chuyển 11.621 tấn rác 

thải về bãi chôn lấp thành phố Tam Điệp và hơn 15 tấn rác thải nguy hại (của 

các khu cách ly phòng, chống Covid-19) đi Nam Định xử lý. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.2. Phân tích tình hình lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1.2.2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT 

- Các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, phát thanh được tổ chức sâu 

rộng, kịp thời, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với tuyên truyền 

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, tuyên truyền 

kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh; Lễ hội Hoa Lư 

năm 2022; kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, 68 năm giải phóng 

huyện Kim Sơn,…. tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, ATGT, những 

nhiệm vụ chính trị, văn hóa- xã hội ở địa phương.  

- Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn huyện 

được đẩy mạnh; tập trung triển khai các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành Đại hội TDTT năm 2021 và tổ chức 

thành công Đại hội TDTT huyện Kim Sơn lần thứ VII; tổ chức các hoạt động 

thể thao thiết thực, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng 

Tám và Ngày Quốc khánh 02/9. Tham dự Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ 

VII  , tham gia Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022. 

- Công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và 

Internet được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, huyện đã thành lập Đoàn kiểm 
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tra lưu động để kiểm tra 34 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, trò chơi 

điện tử,...  

- Công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng huyện Kim Sơn năm 2022 được quan tâm chỉ đạo: Ban hành Kế 

hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/3/2022 về phát triển chính quyền số, chuyển 

đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Kim Sơn năm 2022; lựa chọn 

10 đơn vị xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số cấp xã năm 2022 và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng.  

- Cơ sở hạ tầng mạng viễn thông đã phủ rộng trên địa bàn, bảo đảm phục 

vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn 

huyện, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.  

- Triển khai thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn 

hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.2.2. Giáo dục - Đào tạo 

- Ngành Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định, triển khai tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 cho 

các đối tượng đảm bảo đúng kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y 

tế trên địa bàn huyện được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, đã tiến hành khám bệnh cho trên 

100.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 10.000 lượt bệnh nhân. Phối 

hợp với Hội đồng hương Kim Sơn tại các tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe 

miễn phí cho gần 200 đối tượng người có công và đảng viên 60 năm tuổi Đảng 

trở lên.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo 

hiểm y tế tự nguyện. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, kiểm tra đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, tháng hành 

động An toàn thực phẩm, dịp Tết Trung thu... 
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1.2.2.3. Công tác y tế 

Ngành giáo dục đã thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt". 

Chất lượng phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn 

được duy trì, củng cố vững chắc; triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ 

thông theo đúng kế hoạch.  

- Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục được các cấp, 

các ngành quan tâm thực hiện, đạt kết quả: Đến hết năm 2022, có 25/25 trường 

Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, 6/25 trường Mầm non đạt chuẩn QG 

mức độ 2; 15/26 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; 24/24 trường 

THCS đạt chuẩn QG mức độ 1 và 02/24 trường đạt chuẩn QG mức độ 2; 03/03 

trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn QG MĐ1. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.2.4. Công tác lao động,  chính sách xã hội 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc các đối 

tượng người có công. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần đã tiếp nhận, tổ chức 

thăm, tặng 25.708 suất quà với tổng số tiền trên 9,5 tỷ đồng đến các đối tượng 

đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 đảm bảo trang trọng, ý 

nghĩa. Triển khai Kế hoạch vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa & an sinh xã hội" 

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Công Trứ huyện Kim Sơn năm 2022. 

- Công tác lao động, việc làm được chỉ đạo sát sao, tiếp tục thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid-19; tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đề án xuất 

khẩu lao động. 

- Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 đảm 

bảo công bằng, khách quan. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 
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1.2.2.5. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, cải cách hành chính, 

giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 

- Xây dựng chính quyền được quan tâm, chỉ đạo; thực hiện điều động, 

luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Ban hành Quyết định 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch điều 

động công chức cấp xã trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Hiệp y 

chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương, giải quyết chế độ chính sách 

cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở 

thôn, tổ dân phố theo quy định. Tổ chức tuyển dụng 26 viên chức cho các đơn vị 

sự nghiệp công lập theo quy định. 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân 

phố, nhiệm kỳ 2022-2024 đảm bảo đúng kế hoạch. 

- Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật được 

tăng cường; thực hiện tốt quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, chứng thực. 

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 30/3/2022 

để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt 

chủ đề công tác năm 2022 của Tỉnh ủy về “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh 

cải cách hành chính” và của Huyện ủy về “Đoàn kết, kỷ cương; chỉnh trang hạ 

tầng đô thị, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới”. Các cơ quan, đơn vị; 

các xã, thị trấn đã đăng ký các nội dung, phần việc để thực hiện chủ đề công tác 

năm và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả, phù hợp với tình hình thực tiễn 

của địa phương, đơn vị. Ngày 27/10/2022, UBND huyện tiếp tục ban hành Kế 

hoạch số 207/KH-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về chỉnh 

trang đô thị, giải phóng hành lang an toàn giao thông, tạo cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp trên góp phần xây dựng huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện đạt kết quả: Ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC; tổ chức hội nghị đối thoại giải đáp 

đối với người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng chính quyền điện tử, ứng 

dụng CNTT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan, đơn vị, 
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UBND xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước các cấp nhìn chung được duy trì và nâng lên. Dự kiến trên 

50% chính quyền cơ sở được xếp loại chính quyền cơ sở Khá trở lên. Tiếp tục 

duy trì kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2021 đứng thứ Nhất trong 8 huyện, 

thành phố. 

-  Hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông tiếp tục được duy trì giải 

quyết đề nghị của các tổ chức, công dân. Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành 

chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện 

công tác cải cách hành chính và chủ đề công tác năm 2022 đối với 08 đơn vị cấp 

xã trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền số, 

chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện Kim Sơn năm 2022.  

- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân tiếp tục được tăng cường và tập trung chỉ đạo tích cực nhằm giải 

quyết dứt điểm các đơn thư khiếu tố của công dân liên quan đến lĩnh vực quản lý 

và sử dụng đất đai, GPMB và các lĩnh vực khác. 

- Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm: Tập trung 

thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND 

tỉnh, Kế hoạch số 50-KH/HU ngày 09/3/2022 của Huyện uỷ về công tác phòng 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 

16/3/2022 của UBND huyện về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 

năm 2022; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, rà soát công khai các thủ tục hành chính, triển khai 

hệ thống một cửa liên thông nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng 

ngừa tham nhũng. 

- Nắm chắc tình hình tôn giáo và kịp thời giải quyết các đề nghị của các tổ 

chức tôn giáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật.  

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh, huyện. Chủ động  nắm tình hình và giải quyết 

ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức và 

tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật trong các dịp lễ, tết; tuyên 
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truyền, vận động Nhân dân không tham gia các “đạo lạ”. Nhìn chung hoạt động 

của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản tuân thủ theo pháp luật. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 

1.2.2.6. An ninh - Quốc phòng 

- Lực lượng Công an: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, giải quyết kịp thời những phát sinh liên 

quan đến ANTT. Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm 

pháp luật; tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng 

phương tiện trên các tuyến giao thông. Thực hiện có kết quả Đề án phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh, định cư và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. 

- Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến 

đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức lễ đón nhận, tư vấn giới thiệu việc làm cho 348 

quân nhân xuất ngũ trở về địa phương năm 2022. Làm tốt công tác tuyển, chọn, 

gọi công dân nhập ngũ năm 2022, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Phối hợp bảo 

đảm và tham gia diễn tập chỉ huy một bên một cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, 

có một phần thực binh tại xã Kim Đông với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tổ chức 

thành công Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ cho 10 xã thuộc Tiểu 

khu 1 và Tiểu khu 2. 

- Đồn Biên phòng Kim Sơn và Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp 

chặt chẽ trong việc tuần tra, kiểm soát vùng cửa sông, vùng biển; đảm bảo an 

ninh, an toàn vùng biên giới biển; phối hợp triển khai thực hiện có kết quả Kế 

hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND huyện về tăng cường quản 

lý vùng bãi bồi ven biển; tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện đề án: "Tổ 

chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và 

các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Kim Sơn 

và tổ chức tập huấn trực tuyến chuyên sâu Luật Biên phòng Việt Nam cho gần 

900 đại biểu. 

(Nguồn: Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023) 
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1.3. Đánh giá chung 

1.3.1. Thuận lợi và khó khăn 

* Thuận lợi 

(1) Với vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp biển, hệ thống giao thông đường 

bộ tương đối hoàn chỉnh, các tuyến đường: quốc lộ 10, quốc lộ 12B, quốc lộ 

21B,  tỉnh lộ 480, 480E, 480Đ, 481,... chạy qua, hệ thống giao thông đường thủy 

thuận lợi sẽ là điều kiện thuận lợi tạo ra nhiều cơ hội cho huyện trong việc giao 

lưu kinh tế, văn hóa, chính trị và thu hút đầu tư. Phát triển kinh tế của huyện 

theo hướng đa dạng hóa, kết hợp phát triển cùng với nguồn kinh tế biển. 

(2) Với địa hình bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, nguồn nước 

phong phú, người dân có nhiều kinh nghiệm thâm canh cây trồng vật nuôi, 

huyện sẽ có lợi thế phát triển các sản phẩm hàng hóa, nông sản có chất lượng 

cao. Sản xuất và thâm canh các loại rau sạch, các giống lúa chất lượng cao, xây 

dựng vùng trồng hoa tập trung, sản xuất thực phẩm an toàn, trang trại chăn nuôi.  

(3) Huyện có nguồn nhân lực dồi dào, nhân dân có truyền thống lao động 

cần cù với tập quán và kinh nghiệm lâu đời về trồng lúa, ngô, các loại cây công 

nghiệp (lạc, đậu tương, dâu tằm, cói)… đã đạt được trình độ khá cao trong thâm 

canh và ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Với nguồn lao động này, 

huyện có khả năng phát triển những ngành sản xuất mới đòi hỏi hàm lượng khoa 

học công nghệ cao. Nghề tiểu thủ công nghiệp chiếu cói, bèo,tre, thảm đay đã và 

đang phát triển, qua những thăng trầm của thị trường chiếu, cói, con người được 

thử thách để vươn lên một bước quan trọng đi đến công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

(4) Huyện Kim Sơn mặc dù không được thiên nhiên ưu đãi ban tặng các 

loại tài nguyên quý hiếm, có giá trị cao để phát triển ngành công nghiệp khai 

khoáng nhưng lại là huyện duy nhất trong tỉnh có đường bờ biển được bồi đắp 

hàng năm, thêm vào đó là các địa danh đã được Nhà nước và UBND tỉnh công 

nhận di tích Quốc gia và cấp tỉnh, có làng nghề... đây là những điều kiện quan 

trọng để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm rừng ngập mặn ven 

biển, du lịch tâm linh hay du lịch làng nghề của huyện trong tương lai. 

(5) Hệ thống cơ sở hạ tầng: Giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục tương đối 

hoàn thiện và đang ngày được đầu tư mạnh mẽ trong quá trình xây dựng nông 
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thôn mới sẽ góp phần phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản được tăng 

cường và ứng dụng các kỹ thuật - công nghệ mới vào sản xuất, nhất là trong 

khâu giống và kỹ thuật canh tác... nên năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi 

tăng nhanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. 

(6) Là huyện đồng bằng ven biển, quỹ đất nông nghiệp phong phú, Kim 

Sơn có hệ động, thực vật phong phú đặc biệt là thủy sản nước lợ. Vùng biển 

huyện Kim Sơn có diện tích bãi triều rộng, ngoài ra vùng ven biển còn có nhiều 

hồ, đầm đây là một điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng diện tích nuôi trồng 

thủy sản xuất khẩu, phát triển nền kinh tế biển. 

* Khó khăn 

(1) Địa hình huyện Kim Sơn là vùng trũng của đồng bằng sông Hồng, nơi 

đón nhận của một số cửa sông như; sông Càn, sông Đáy với cửa thoát lũ của 

sông Đáy, mặt khác sông Đáy cũng là sông phân lũ của sông Hồng đã tạo nên 

một chế độ thủy văn phức tạp có nhiều biến động với cường độ lớn. 

(2) Là huyện ven biển nên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, 

rét đậm và sương muối, sương giá ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của 

sản xuất nông nghiệp và đời sống. Đặc biệt là các xã vùng ven biển, sẽ chịu ảnh 

hưởng lớn khi có bão xảy ra. Bên cạnh đó đất đai của các xã này cũng có nguy 

cơ bị ảnh hưởng nhiễm mặn từ nguồn nước biển xâm nhập sẽ làm thay đổi tính 

chất đất, gây khó khăn cho công tác sản xuất nông nghiệp tại địa phương. 

(3) Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế của huyện cũng đã có sự 

chuyển dịch đúng hướng là giảm tỷ trọng của ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng 

của các khối ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng cơ bản và 

thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch diễn ra còn chậm và chưa 

tương xứng với tiềm năng phát triển của huyện. Đồng thời với đó là ảnh hưởng 

của 2 dịch bệnh lớn là dịch tả lợn châu Phi (năm 2019) và dịch Covid-19 cũng 

đã khiến cho tăng trưởng kinh tế chung toàn huyện không đạt được kỳ vọng đặt 

ra ban đầu. 

 (4) Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ giữa các đơn vị trên địa bàn 

giữa khu thị trấn và các xã gây nhiều khó khăn cho phát triển toàn diện của 
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huyện. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nông nghiệp vẫn còn thiếu 

chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất trên địa bàn huyện. 

(5) Chưa phát huy tốt tiềm năng về khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của 

huyện, nhất là tiềm năng nuôi trồng thủy sản trên biển. Nghề khai thác thủy sản 

vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, công nghệ lạc hậu, mô hình trang trại nhất là 

nuôi trồng thủy sản chưa được đầu tư theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến 

nên chưa khai thác hết giá trị tiềm năng của huyện. 

(6) Kim Sơn là huyện đồng bằng ven biển tỉnh Ninh Bình, tuy nhiên lại có 

điểm yếu là địa hình bị chia cắt bởi rất nhiều sông, lạch. Sự chia cắt này làm hạn 

thế việc giao lưu giữa các vùng trong huyện. Xây dựng và phát triển giao thông 

đường bộ phải đầu tư xây dựng qua nhiều sông, đòi hỏi vốn lớn, công việc đầu 

tư khó khăn. 

Nhìn chung, các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Kim 

Sơn luôn có sự biến động, điều này đã và đang gây nhiều áp lực đến quỹ đất của 

địa phương. Do đó, cần đẩy mạnh lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm để phân bố quỹ đất kịp thời cho tất cả các ngành trên địa bàn 

huyện, đáp ứng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. 

1.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

1.3.2.1. Tồn tại và hạn chế 

- Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công một số công trình, dự án 

do huyện làm chủ đầu tư còn chậm, nhiều vướng mắc (công trình trụ sở Huyện 

ủy, khu Trung tâm thể dục thể thao huyện,...); nợ xây dựng cơ bản các xã cao.  

- Một số địa phương còn để phát sinh các vi phạm về đất đai; việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình và cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa còn chậm; còn hiện tượng 

xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông như một 

số xã: Ân Hoà, Văn Hải, Lưu Phương, Cồn Thoi…; công tác vệ sinh môi 

trường, thu gom rác thải chưa kịp thời.  

- Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của một số xã, thị trấn còn 

chậm; còn có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm, 

nhất là các nội dung liên quan đến đất đai.  
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- Còn 03 xã chưa hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022 (gồm: Như 

Hoà, Kim Định, Văn Hải). 

1.3.2.2. Nguyên nhân 

a) Khách quan 

- Thời tiết diễn biến bất thường, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã 

ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. 

Một số Dự án phải tổ chức thực hiện, điều chỉnh theo các kết luận của Thanh tra 

và Kiểm toán nên ảnh hưởng đến thời gian thực hiện và tiến độ giải ngân. 

- Quy trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn kéo dài; năng 

lực một số đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công còn hạn chế. Công tác giải phóng 

mặt bằng thi công các công trình dự án gặp nhiều khó khăn, bất cập. 

 - Một số vụ việc, đơn thư tồn đọng kéo dài, tính chất phức tạp do lịch sử 

để lại; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa nghiêm, nhất 

là trong lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường. 

b) Chủ quan 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

một số cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng có lúc, có việc chưa sâu sát, 

thiếu chủ động, chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; việc triển khai một số chủ 

trương lớn của Huyện uỷ còn vướng mắc, thiếu tích cực; công tác tuyên truyền, 

vận động, giáo dục chính trị tư tưởng chưa đổi mới, chưa có chiều sâu; công tác 

kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa kịp thời, còn né tránh, nể nang. 

- Năng lực quản lý của một số bộ phận chuyên môn, địa phương, cán bộ, 

công chức cấp huyện, cấp xã chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, chậm chuyển biến, 

nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, đầu tư, môi trường. Ý thức, trách nhiệm 

của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số cấp uỷ, chính 

quyền chưa cao, chưa thực sự nêu gương, có biểu hiện tiêu cực. 
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II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo 

danh mục công trình, dự án 

Thực hiện Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kim 

Sơn. Kết quả thực hiện các loại đất đến năm 2022 đã đạt được những kết quả 

nhất định, giúp cho công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện từng bước 

được nâng lên và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 

những năm qua. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện sẽ thực hiện 64 công trình, 

dự án với tổng diện tích 732,14 ha. Kết quả thực hiện như sau: 

Bảng 2.1: Kết quả thực hiện công trình, dự án năm 2022 huyện Kim Sơn 

STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(10)=(6)/

(5)*100 

  Tổng     732,14 43,22 126,57 389,96 172,39 5,90 

A 

Công trình, dự án 

trong kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh 

    3,34   2,96 0,38     

I Đất an ninh     2,96   2,96       

1 
Cơ sở làm việc Công an 

huyện Kim Sơn 
Lưu Phương CAN 2,96   2,96       

II Đất cụm công nghiệp     0,38     0,38     

1 
Mở rộng cụm công 

nghiệp Đồng Hướng 
Đồng Hướng SKN 0,38     0,38     

B 

Công trình, dự án do 

Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất 

    408,47 41,89 123,61 71,51 171,46 10,26 

III.1 Đất giao thông     111,50 10,12 89,00 12,38   9,08 

1 

Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến đường bộ ven 

biển, đoạn qua tỉnh Ninh 

Bình (GĐ1 + Bãi vật liệu 

+ GĐ2) 

Bình Minh 

Cồn Thoi 

Kim Hải 

DGT 11,12 3,16 7,96     28,46 

2 
Cầu Kiến Trung xã Kim 

Chính 
Kim Chính DGT 0,06 0,06       100 
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STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

3 

Dự án cải thiện cơ sở hạ 

tầng ứng phó với biến 

đổi khí hậu đô thị Phát 

Diệm hạng mục công 

trình giao thông 

Phát Diệm 

Thượng Kiệm 

Lưu Phương 

Tân Thành 

DGT 15,18   15,18       

4 

Dự án đầu tư xây dựng 

tuyến đường ĐT.482 kết 

nối Quốc lộ 1A với 

Quốc lộ 10 và kết nối 

Quốc lộ 10 với QL 12B, 

tỉnh Ninh Bình 

Huyện Kim 

Sơn 
DGT 44,06   44,06       

- Tuyến đường ĐT.482B 
Hùng Tiến đến 

Lai Thành 
DGT 21,17   21,17       

- Tuyến đường ĐT.482C 
Kim Chính 

đến Phát Diệm 
DGT 18,06   18,06       

- Tuyến đường ĐT.482D Yên Lộc DGT 4,83   4,83       

8 

Nâng cấp cải tạo tuyến 

đường kết nối Quốc Lộ 

12B với Quốc lộ 10 đoạn 

qua Yên Mô - Kim Sơn 

(tuyến ĐT.480E cũ) 

Tân Thành DGT 3,50 2,96 0,54     84,49 

9 

DA công trình đường 

cứu hộ, cứu nạn, chống 

tràn, thoát lũ từ trung 

tâm 5 xã tiểu khu I ra đê 

Hữu Đáy huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 

Ân Hòa, Kim 

Định, Hồi 

Ninh, Xuân 

Chính, Chất 

Bình 

DGT 12,38     12,38     

10 

Đường từ Quốc lộ 12B 

đến Trung tâm thị trấn 

Bình Minh, huyện Kim 

Sơn 

Bình Minh DGT 9,70   9,70       

11 Cầu Hồi Thuần Hồi Ninh DGT 0,06   0,06       

12 

Nâng cấp cải tạo tuyến 

đường ĐT.481B đoạn từ 

đường QL21B đến ngã 

ba đường đi đò Đức Hậu 

Kim Chính DGT 4,50   4,50       

13 

Xây dựng tuyến đường 

B5 đoạn từ cống CT6 

đến cống CT 11 xã Kim 

Trung 

Kim Trung DGT 7,00   7,00       

14 

Cải tạo nâng cấp tuyến 

đường bờ Hữu sông Tiên 

Hoàng  

Xuân Chính DGT 1,94 1,94       100,00 

15 

Cải tạo, mở rộng tuyến 

đường WB2 từ Cầu 

Thống Nhất (Km0+00) 

đến xóm 11 

(Km1+773,0) xã Kim 

Tân, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 

Kim Tân DGT 1,40 1,40       100 
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STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

16 

Xây dựng công trình mở 

rộng, nâng cấp đường 

Bắc sông 12, đoạn từ 

đường WB2 đến xóm 4, 

xã Kim Tân 

Kim Tân DGT 0,28 0,28       100,00 

17 

Xây dựng công trình mở 

rộng, nâng cấp đường 

Nam sông 12, đoạn từ 

đường WB2 đến xóm 4, 

xã Kim Tân 

Kim Tân DGT 0,32 0,32       100,00 

III.2 Đất thủy lợi     34,90 20,64 4,90 9,36   59,14 

1 
Xây dựng Đê Bình Minh 

IV (giai đoạn I) 
Huyện quản lý DTL 13,00 13,00       100,00 

2 

Nâng cấp tuyến đê Hữu 

sông Hoàng Long và 

sông Đáy kết hợp giao 

thông đoạn từ Bái Đính - 

Kim Sơn 

Huyện Kim 

Sơn 
DTL 17,00 7,64   9,36   44,95 

3 

Dự án cải thiện cơ sở hạ 

tầng ứng phó với biến 

đổi khí hậu đô thị Phát 

Diệm, hạng mục trạm xử 

lý nước thải 3000m3/ngđ 

Thượng Kiệm DTL 4,90   4,90       

III.3 Đất cơ sở văn hóa     2,01 1,91 0,10     95,02 

1 

Dự án đầu tư xây dựng 

khu công văn hóa cộng 

đồng, huyện Kim Sơn 

Lưu Phương DVH 1,91 1,91       100 

2 

Dự án xây dựng đất văn 

hóa tại xóm 13 xã Quang 

Thiện 

Quang Thiện DVH 0,10   0,10       

III.4 Đất cơ sở y tế     0,25   0,25       

1 

Dự án xây dựng trạm y 

tế xã Kim Mỹ và các 

hạng mục phụ trợ 

Kim Mỹ DYT 0,25   0,25       

III.5 
Đất cơ sở giáo dục đào 

tạo 
    4,00   1,77 1,42 0,81   

1 

Xây dựng 4 phòng học 

và các hạng mục phụ trợ 

trường mầm non Ân Hòa 

(khu Thuần Hậu) 

Ân Hòa DGD 0,20   0,20       

2 
Trường mầm non khu A 

xã Kim Định 
Kim Định DGD 0,70       0,70   

3 
Trường mầm non xã 

Kim Mỹ 
Kim Mỹ DGD 0,87     0,87     

4 
Xây dựng trường mầm 

non khu B xã Kim Tân  
Kim Tân DGD 0,64   0,64       

5 

Dự án xây dựng nhà học 

2 tầng 8 phòng học, nhà 

đa năng và các hạng mục 

phụ trợ Trường tiểu học 

xã Kim Tân 

Kim Tân DGD 0,06       0,06   
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STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

6 
Xây mới Trường tiểu 

học xã Như Hòa 
Như Hòa DGD 0,93   0,93       

7 

Xây dựng mới nhà đa 

năng và các hạng mục 

phụ trợ Trường Tiểu học 

xã Kim Chính 

Kim Chính DGD 0,05       0,05   

8 
Mở rộng trường THPT 

Kim Sơn C 
Yên Lộc DGD 0,55     0,55     

III.6 Đất thể dục thể thao     0,60     0,60     

1 Sân thể thao xã Kim Mỹ Kim Mỹ DTT 0,60     0,60     

III.7 Đất năng lượng     2,56   1,00 1,56     

1 

Tuyến đường điện 

110kV Kim Sơn-Nghĩa 

Hưng 

Huyện Kim 

Sơn 
DNL 1,00   1,00       

2 

Dự án nâng cấp, cải tạo 

đường dây 110KV Ninh 

Bình - Kim Sơn 

Huyện Kim 

Sơn 
DNL 1,56     1,56     

III.8 Đất chợ     0,10     0,10     

1 Chợ Kim Đông Kim Đông DCH 0,10     0,10     

III.9 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
    0,95   0,95       

1 

Đất bãi thải, xử lý chất 

thải (Dự án cải thiện cơ 

sở hạ tầng ứng phó với 

biến đổi khí hậu đô thị 

Phát Diệm) 

Thượng Kiệm 

Lưu Phương 
DRA 0,95   0,95       

III.10 Đất cơ sở tôn giáo     3,89 0,50 1,69 1,30 0,40 12,85 

1 
Mở rộng Giáo xứ Xuân 

Hồi 
Xuân Chính TON 0,30     0,30     

2 
Mở rộng chùa Lưu 

Phương 
Lưu Phương TON 0,40       0,40   

3 Chùa Duy Hòa  Ân Hòa TON 1,15   1,15       

4 
Xây dựng Chùa Kim 

Chính 
Kim Chính TON 0,50 0,50       100 

5 Chùa Phúc Minh Quang Thiện TON 0,54   0,54       

6 
Xây dựng chùa Ứng 

Luật 
Quang Thiện TON 1,00     1,00     

III.11 
Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ 
    0,30 0,30       100,00 

1 

Mở rộng nghĩa trang 

giáo họ Thủ Trung - 

Kiến Thái xóm 7B xã 

Kim Chính 

Kim Chính NTD 0,30 0,30       100 

IV Đất ở tại đô thị     7,95 4,25 3,67 0,03   53,51 

1 
Khu dân cư đô thị, TT 

Bình Minh 
Bình Minh ODT 7,92 4,25 3,67     53,71 

2 
Thanh lý trụ sợ điện lực 

Kim Sơn 
Phát Diệm ODT 0,03     0,03     

V Đất ở tại nông thôn     239,46 4,16 20,29 44,76 170,25 1,74 
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STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

1 

Khu dân cư nông thôn 

mới 3 xã: Tân Thành, 

Yên Lộc, Định Hóa 

Tân Thành 

Định Hóa 

Yên Lộc 

ONT 162,00       162,00   

2 

Đất ở tái định cư thực 

hiện các Dự án: Đường 

Bái Đính - Kim Sơn; Âu 

Kim Đài; Đường 

ĐT.482B,C,D; Đường 

bộ ven biển (giai đoạn 

1)… 

Huyện Kim 

Sơn 
ONT 1,19   1,19       

3 

Khu dân cư mới xóm 5 

xã Thượng Kiệm (phía 

nam QL 10) 

Thượng Kiệm ONT 4,92   4,92       

4 
Khu dân cư mới xóm 6 

xã Đồng Hướng 
Đồng Hướng ONT 0,62   0,62       

5 

Khu dân cư xóm 7B xã 

Kim Chính, huyện Kim 

Sơn, Ninh Bình 

Kim Chính ONT 0,77   0,77       

6 

Khu dân cư nông thôn xã 

Kim Mỹ (đất ở 2,77 ha; 

đất giao thông 1,55 ha; 

đất giáo dục 0,79 ha; đất 

thủy lợi 0,15 ha, đất 

thương mại dịch vụ 

0,1ha) 

Kim Mỹ ONT 5,36   5,36       

7 Khu dân cư Yên Lộc Yên Lộc ONT 6,77   6,77       

8 

Khu dân cư xóm 12 xã 

Hồi Ninh (đất ở 3,01 ha; 

đất giao thông 0,5 ha; đất 

mặt nước 0,42 ha; đất 

thể thao 0,78 ha; đất văn 

hóa 0,04 ha; đất thủy lợi 

0,07 ha) 

Hồi Ninh ONT 4,82 4,16 0,66     86,36 

9 

Khu đô thị mới Nam 

Kim Chính (đất ở 13,16 

ha; đất văn hóa 0,08 ha; 

đất thể thao 0,34 ha; đất 

giáo dục 0,56 ha; đất khu 

vui chơi 2,39 ha và đất 

giao thông 15,28 ha) 

Kim Chính ONT 32,10     32,10     

10 
Khu dân cư nông thôn xã 

Kim Đông 
Kim Đông ONT 10,28     10,28     

11 
Khu dân cư nông thôn xã 

Kim Tân 
Kim Tân ONT 2,38     2,38     

12 
Khu dân cư nông thôn xã 

Lai Thành 
Lai Thành ONT 8,25       8,25   

C 

Công trình, dự án 

chuyển mục đích sử 

dụng đất 

    320,33 1,33   318,07 0,93 0,42 
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STT Hạng mục 

Địa điểm đến 

cấp xã, thị 

trấn 

Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích (ha)   

Đã 

thực 

hiện 

Đang 

thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 

Đưa ra 

khỏi kế 

hoạch 

Đánh giá 

kết quả 

thực 

hiện (%) 

I Đất thương mại dịch vụ     8,73 0,02   7,78 0,93 0,23 

1 

Dự án đầu tư xây dựng 

Cảng và hệ thống sân, 

bãi phục vụ bốc xếp 

hàng hóa, đóng mới, sửa 

chữa tàu thuyền (Đua 

FAT) 

Kim Tân TMD 7,78     7,78     

2 

Dự án đầu tư kinh doanh 

xăng dầu và dịch vụ tổng 

hợp (Quy hoạch đất 

thương mại dịch vụ xã 

Tân Thành) 

Tân Thành TMD 0,85       0,85   

3 

Chuyển mục đích từ đất 

ở sang đất thương mại 

dịch vụ (hộ gia đình ông 

Cao Hoàng Minh và bà 

Đinh Thị Thơm; hộ gia 

đình ông Phùng Văn 

Cảnh, hộ gia đình ông 

Phùng Văn Phú; hộ gia 

đình ông Trần Văn Đọc 

và bà Đinh Thị Tuệ) 

Bình Minh 

Chất Bình 

Kim Tân 

TMD 0,10 0,02     0,08 20,00 

II 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
    10,29     10,29     

1 

Xây dựng nhà máy gia 

công sửa chữa thiết bị cơ 

giới Hoàng Hải Star 

Hùng Tiến SKC 3,50     3,50     

2 

Đầu tư xây dựng nhà 

máy sản xuất chiếu trúc 

và chăn lông 

Tân Thành SKC 6,79     6,79     

III Đất rừng phòng hộ     300,00     300,00     

1 

Dự án phục hổi và quản 

lý bền vững rừng ngập 

mặn vùng Đồng bằng 

Sông Hồng 

Huyện quản lý RPH 300,00     300,00     

IV Đất nông nghiệp khác     1,31 1,31       100,00 

1 
Trang trại kinh tế tổng 

hợp xã Quang Thiện 
Quang Thiện NKH 1,11 1,11       100 

2 

Dự án đầu tư xây dựng 

cơ sở nuôi trồng thủy hải 

sản Hải Âu 

Kim Đông NKH 0,20 0,20       100 

Từ bảng trên cho thấy, tổng số công trình, dự án thực hiện trong năm 

2022 là 64 CTDA. Trong đó: 

- Số CTDA đã thực hiện, đang thực hiện là 40 CTDA, chiếm 60,94% tổng 

CTDA, với diện tích là 170,39 ha, chiếm 23,27% tổng diện tích, trong đó: 

+ Có 17 CTDA đã thực hiện, chiếm 26,56% tổng CTDA với diện tích là 

43,22 ha, chiếm 5,90% tổng diện tích. Trong đó có công trình đất thương mại, 
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dịch vụ thực hiện 0,02 ha và loại bỏ 0,08 ha (Chuyển mục đích từ đất ở sang đất 

thương mại dịch vụ (hộ gia đình ông Cao Hoàng Minh và bà Đinh Thị Thơm; hộ 

gia đình ông Phùng Văn Cảnh, hộ gia đình ông Phùng Văn Phú; hộ gia đình ông 

Trần Văn Đọc và bà Đinh Thị Tuệ); 01 công trình thủy lợi thông đã thực hiện 

7,64 ha và chưa thực hiện 9,36 ha (Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Hoàng Long và 

sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính - Kim Sơn); 04 công trình đa 

thực hiện một phần phần còn lại đang thực hiện: 

+ Có 27 CTDA đang thực hiện, chiếm 42,19% tổng CTDA với diện tích 

là 126,57 ha, chiếm 17,29% tổng diện tích). 

- Số CTDA chưa thực hiện là 18 CTDA, chiếm 28,13% tổng CTDA, với 

diện tích là 389,96 ha, chiếm 53,26% tổng diện tích. 

- Số CTDA đưa ra khỏi kế hoạch năm 2023 là 08 CTDA, chiếm 12,50% 

tổng CTDA, với diện tích là 172,39 ha, chiếm 23,55% tổng diện tích. 

Kết quả thực hiện công trình, dự án như sau: 

- Đối với công trình, dự án an ninh gồm 2,96 ha để thực hiện 01 công 

trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cụm công nghiệp gồm 0,38 ha để thực hiện 01 

công trình, dự. Đến nay chưa thu hồi đất để thực hiện dự án đạt 0% về diện tích. 

- Đối với công trình, dự án giao thông gồm 111,50 ha để thực hiện 14 công 

trình, dự án. Đã thực hiện 07 công trình, dự án (trong đó có 02 công trình, dự án 

thực hiện một phần và chuyển tiếp một phần): 10,12 ha, đạt 9,08% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án thủy lợi gồm 34,90 ha để thực hiện 03 công 

trình, dự án. Đã thực hiện 02 công trình, dự án: 20,64 ha, đạt 59,14% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cơ sở văn hóa gồm 2,01 ha để thực hiện 02 công 

trình, dự án. Đã thực hiện 01 công trình, dự án: 1,91 ha, đạt 95,02% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cơ sở y tế gồm 0,25 ha để thực hiện 01 công 

trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cơ sở giáo dục đào tạo gồm 4,00 ha để thực hiện 

08 công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án thể dục thể thao gồm 0,60 ha để thực hiện 01 
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công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án năng lượng gồm 2,56 ha để thực hiện 02 công 

trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án chợ gồm 0,10 ha để thực hiện 01 công trình, 

dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án bãi thải, xử lý chất thải gồm 0,95 ha để thực hiện 

01 công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cơ sở tôn giáo gồm 3,89 ha để thực hiện 06 công 

trình, dự án. Đã thực hiện 01 công trình, dự án: 0,50 ha, đạt 12,85% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án làm nghĩa trang, nghĩa địa nhà tang lễ nhà hỏa 

táng gồm 0,30 ha để thực hiện 01 công trình, dự án. Đến nay đã thực hiện công 

trình, dự án đạt 100% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án đất ở tại đô thị gồm 7,95 ha để thực hiện 02 

công trình, dự án. Có 01 công trình, dự án thực hiện một phần và chuyển tiếp 

một phần, thực hiện 4,25 ha, đạt 53,51% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án đất ở tại nông thôn gồm 239,15 ha để thực 

hiện 12 công trình, dự án. Có 01 công trình, dự án thực hiện một phần và chuyển 

tiếp một phần, thực hiện 4,16 ha, đạt 1,74% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án thương mại, dịch vụ gồm 8,73 ha để thực hiện 

03 công trình, dự án. Đã thực hiện 01 công trình, dự án (trong đó có 01 công 

trình, dự án thực hiện một phần và chuyển tiếp một phần): 0,02 ha, đạt 0,23% 

diện tích. 

- Đối với công trình, dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp gồm 10,29 ha 

để thực hiện 02 công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 

0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án rừng phòng hộ gồm 300,0 ha để thực hiện 01 

công trình, dự án. Đến nay chưa thực hiện công trình, dự án đạt 0% diện tích. 

- Đối với công trình, dự án nông nghiệp khác gồm 1,31 ha để thực hiện 02 

công trình, dự án. Đã thực hiện 02 công trình, dự án đạt 100% diện tích. 
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2.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kim Sơn 

như sau: 

Bảng 2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
(7)=(5)/(4)

*100% 

1 Đất nông nghiệp NNP 17.047,64 17.372,45 324,81 101,91 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.854,12 8.135,04 280,92 103,58 

- 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 7.846,87 8.127,79 280,92 103,58 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 103,94 110,31 6,36 106,12 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.234,08 1.249,95 15,87 101,29 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.008,71 708,91 -299,80 70,28 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 6.844,13 7.165,58 321,45 104,70 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,66 2,66   100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.496,92 6.167,95 -328,97 94,94 

2.1 Đất quốc phòng CQP 132,20 132,20   100,00 

2.2 Đất an ninh CAN 3,64 0,68 -2,96 18,67 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 30,00 29,62 -0,38 98,72 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 53,19 32,56 -20,64 61,21 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 56,40 46,33 -10,07 82,14 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS         

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 47,76 48,26 0,50 101,04 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã 

DHT 3.121,84 2.936,31 -185,53 94,06 

- Đất giao thông DGT 1.584,98 1.433,44 -151,54 90,44 

- Đất thuỷ lợi DTL 1.004,42 994,58 -9,84 99,02 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 24,45 24,02 -0,43 98,24 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,49 6,64 -1,84 78,29 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 75,64 62,71 -12,92 82,92 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 20,31 17,83 -2,48 87,78 

- Đất công trình năng lượng DNL 5,40 2,85 -2,55 52,83 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,58 0,58   100,00 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,24 1,14 -1,10 50,92 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 71,46 68,15 -3,31 95,36 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 317,80 318,39 0,59 100,19 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH         

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 

hội 
DXH 0,68 0,68 0,00 99,71 

- Đất chợ DCH 5,39 5,29 -0,10 98,09 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH         

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 21,53 1,46 -20,07 6,76 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.085,88 983,08 -102,80 90,53 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 70,88 65,81 -5,07 92,85 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 23,79 23,89 0,10 100,43 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,47 0,47   100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 21,75 21,77 0,02 100,08 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 1.804,37 1.824,84 20,47 101,13 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 2,55 0,02 -2,53 0,74 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 20,68 20,68   100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 433,65 437,81 4,16 100,96 

2.1.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt năm 2022 là 

17.047,64 ha, diện tích thực hiện là 17.372,45 ha, cao hơn 324,81 ha so với kế 

hoạch được duyệt (đạt 101,91%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích từ đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chưa đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: 
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- Đất trồng lúa diện tích theo kế hoạch được duyệt là 7.854,12 ha, diện 

tích thực hiện là 8.135,04 ha, cao hơn 280,92 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

103,58%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất 

cụm công nghiệp, đất phát triển hạ tầng, đất ở tại nông thôn, ... chưa đạt. 

- Đất trồng cây hàng năm khác diện tích theo kế hoạch được duyệt là 

103,94 ha, diện tích thực hiện là 110,31 ha, cao hơn 6,36 ha so với kế hoạch 

được duyệt (đạt 106,12%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ, đất phát triển hạ tầng, ... 

chưa đạt. 

- Đất trồng cây lâu năm diện tích theo kế hoạch được duyệt là 1.234,08 

ha, diện tích thực hiện là 1.249,95 ha, cao hơn 15,87 ha so với kế hoạch được 

duyệt (đạt 101,29%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây 

lâu năm sang đất phát triển hạ tầng, đất ở tại nông thôn, đô thị, ... chưa đạt. 

- Đất rừng phòng hộ diện tích theo kế hoạch được duyệt là 1.008,71 ha, 

diện tích thực hiện là 708,91 ha, thấp hơn 299,80 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 70,28%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng sang đất rừng phòng 

hộ chưa đạt. 

- Đất nuôi trồng thủy sản diện tích theo kế hoạch được duyệt là 6.844,13 

ha, diện tích thực hiện là 7.165,58 ha, cao hơn 321,45 ha so với kế hoạch được 

duyệt (đạt 104,70%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất nuôi 

trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, đất phát triển hạ tầng, ... chưa đạt. 

- Đất nông nghiệp khác diện tích theo kế hoạch được duyệt là 2,66 ha, 

diện tích thực hiện là 2,66 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch được duyệt. 

2.1.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 6.496,92 ha, 

diện tích thực hiện là 6.167,95 ha, thấp hơn 328,97 ha so với kế hoạch được 

duyệt (đạt 94,94%). Nguyên nhân là do việc thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt 

như: Đất an ninh, đất ở tại nông thôn, đất phát triển hạ tầng, đất ở tại nông thôn, 

… Cụ thể các loại đất như sau: 

- Diện tích đất quốc phòng theo kế hoạch được duyệt là 132,20 ha, diện 

tích thực hiện là 132,20 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch được duyệt. 
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- Diện tích đất an ninh theo kế hoạch được duyệt là 3,64 ha, diện tích thực 

hiện là 0,68 ha, thấp hơn 2,96 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 18,67%). 

Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất an ninh 

chưa đạt. 

- Diện tích đất cụm công nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 30,00 ha, 

diện tích thực hiện là 29,62 ha, thấp hơn 0,38 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

98,72%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm, 

đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất cụm công nghiệp chưa đạt. 

- Diện tích đất thương mại, dịch vụ theo kế hoạch được duyệt là 53,19 ha, 

diện tích thực hiện là 32,56 ha, thấp hơn 20,64 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

61,21%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng trồng lúa, đất 

trồng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ… sang đất thương mại, dịch vụ chưa đạt. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt 

là 56,40 ha, diện tích thực hiện là 46,33 ha, thấp hơn 10,07 ha so với kế hoạch 

được duyệt (đạt 82,14%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất 

trồng cây hàng năm khác sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp chưa đạt. 

- Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo kế hoạch 

được duyệt là 47,76 ha, diện tích thực hiện là 48,26 ha, cao hơn 0,50 ha so với 

kế hoạch được duyệt (đạt 101,04%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng 

từ sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm sang đất thủy lợi chưa đạt. 

- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

theo kế hoạch được duyệt là 3.121,84 ha, diện tích thực hiện là 2.936,31 ha, thấp 

hơn 185,53 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 94,06%). Trong đó: 

+ Diện tích đất giao thông theo kế hoạch được duyệt là 1.584,98 ha, diện 

tích thực hiện là 1.433,44 ha, thấp hơn 151,54 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 90,44%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, … 

sang đất giao thông chưa đạt. 

+ Diện tích đất thuỷ lợi theo kế hoạch được duyệt là 1.004,42 ha, diện 

tích thực hiện là 994,58 ha, thấp hơn 9,84 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

99,02%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất trồng 

cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất 

thủy lợi chưa đạt. 
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+ Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa theo kế hoạch được duyệt là 

24,45 ha, diện tích thực hiện là 24,02 ha, thấp hơn 0,43 ha so với kế hoạch được 

duyệt (đạt 98,24%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, 

đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sang đất xây 

dựng cơ sở văn hóa chưa đạt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế theo kế hoạch được duyệt là 8,49 ha, 

diện tích thực hiện là 6,64 ha, thấp hơn 1,84 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

78,29%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất phát 

triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sang đất xây dựng cơ sở 

y tế chưa đạt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo theo kế hoạch được 

duyệt là 75,64 ha, diện tích thực hiện là 62,71 ha, thấp hơn 12,92 ha so với kế 

hoạch được duyệt (đạt 82,92%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ 

đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo chưa đạt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao theo kế hoạch được duyệt 

là 20,31 ha, diện tích thực hiện là 17,83 ha, thấp hơn 2,48 ha so với kế hoạch 

được duyệt (đạt 87,78%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất 

trồng lúa sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao chưa đạt. 

+ Diện tích đất công trình năng lượng theo kế hoạch được duyệt là 5,40 

ha, diện tích thực hiện là 2,85 ha, thấp hơn 2,55 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 52,83%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, … sang đất công trình năng lượng chưa đạt. 

+ Diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông theo kế hoạch được 

duyệt là 0,58 ha, diện tích thực hiện là 0,58 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch 

được duyệt. 

+ Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải theo kế hoạch được duyệt là 2,24 

ha, diện tích thực hiện là 1,14 ha, thấp hơn 1,10 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 50,92%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang 

đất bãi thải, xử lý chất thải chưa đạt. 

+ Diện tích đất cơ sở tôn giáo theo kế hoạch được duyệt là 71,46 ha, 

diện tích thực hiện là 68,15 ha, thấp hơn 3,31 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 95,36%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất cơ sở tôn giáo 
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chưa đạt. 

+ Diện tích đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo kế hoạch 

được duyệt là 317,80 ha, diện tích thực hiện là 318,39 ha, cao hơn 0,59 ha so 

với kế hoạch được duyệt (đạt 100,19%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử 

dụng từ đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng sang đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đất ở tại nông thôn chưa đạt. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội theo kế hoạch được 

duyệt là 0,68 ha, diện tích thực hiện là 0,68 ha, đạt 99,71 ha so với kế hoạch 

được duyệt. 

+ Diện tích đất chợ theo kế hoạch được duyệt là 5,39 ha, diện tích thực 

hiện là 5,29 ha, thấp hơn 0,10 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 98,09%). 

Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất xây dựng cơ sở y tế sang đất 

chợ chưa đạt. 

- Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo kế hoạch được duyệt 

là 21,53 ha, diện tích thực hiện là 1,46 ha, thấp hơn 20,07 ha so với kế hoạch 

được duyệt (đạt 6,76%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng 

lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng chưa đạt. 

- Diện tích đất ở tại nông thôn theo kế hoạch được duyệt là 1.085,88 ha, 

diện tích thực hiện là 983,08 ha, thấp hơn 102,80 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 90,53%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất 

trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, … 

sang đất ở tại nông thôn chưa đạt. 

- Diện tích đất ở tại đô thị theo kế hoạch được duyệt là 70,88 ha, diện tích 

thực hiện là 65,81 ha, thấp hơn 5,07 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

92,85%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất trồng 

cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, … sang đất ở tại đô thị chưa đạt. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch được duyệt là 23,79 

ha, diện tích thực hiện là 23,89 ha, cao hơn 0,10 ha so với kế hoạch được duyệt 

(đạt 100,43%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng trụ sở 

cơ quan sang đất giao thông chưa đạt. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo kế hoạch được 

duyệt là 0,47 ha, diện tích thực hiện là 0,47 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch 
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được duyệt. 

- Diện tích đất tín ngưỡng theo kế hoạch được duyệt là 21,75 ha, diện tích 

thực hiện là 21,77 ha, cao hơn 0,02 ha so với kế hoạch được duyệt (đạt 

100,08%). Nguyên nhân do chuyển mục đích sử dụng từ đất giao thông sang đất 

tín ngưỡng chưa đạt. 

- Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo kế hoạch được duyệt là 

1.804,37 ha, diện tích thực hiện là 1.824,84 ha, cao hơn 20,47 ha (đạt 101,13%) 

so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối sang đất giao thông, đất thủy lợi, đất ở tại nông thôn, 

… chưa đạt. 

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng theo kế hoạch được duyệt là 

2,55 ha, diện tích thực hiện là 0,02 ha, thấp hơn 2,53 ha so với kế hoạch được 

duyệt (đạt 0,74%). Nguyên nhân là do chuyển mục đích đất trồng lúa, đất nuoi 

trồng thủy sản, … sang đất có mặt nước chuyên dùng chưa đạt. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp khác theo kế hoạch được duyệt là 20,68 

ha, diện tích thực hiện là 20,68 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch được duyệt. 

2.1.3.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch được duyệt là 433,65 ha, diện 

tích thực hiện 437,81 ha, cao hơn 4,16 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên 

nhân là do chuyển mục đích sử dụng đất chưa sử dụng sang đất ở tại nông thôn, 

chưa đạt. 

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất thông qua công trình dự án: Số lượng 

công trình dự án đã thực hiện trong năm 2022 là 17 công trình dự án, đạt 

26,56% tổng công trình, dự án và 5,90% tổng diện tích. 

- Thực hiện kế hoạch sử dụng đất thông qua chỉ tiêu sử dụng đất: Bên 

cạnh các chỉ tiêu đạt và gần đạt so với kế hoạch được duyệt vẫn còn nhiều chỉ 

tiêu có kết quả thực hiện thấp đặc biệt một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt kết quả 

<50% như: Đất an ninh đạt 18,67%; đất khu vui chơi, giải trí công cộng đạt 

6,67%. 
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- Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng do cấp huyện làm chủ đầu tư: Do 

nguồn ngân sách hạn chế, khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu, 

khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do đó còn nhiều dự án, công trình 

chưa đáp ứng được về tiến độ. 

- Các dự án của doanh nghiệp, cá nhân đã thực hiện theo hình thức thỏa 

thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các dự án khu thương mại, dịch 

vụ; khu sản xuất phi nông nghiệp, …) nhưng chưa lập hồ sơ cho thuê đất nên 

ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. Một số do năng lực tài chính của chủ đầu tư 

(doanh nghiệp) còn hạn chế dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm. 

2.3. Đánh giá những nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm trước 

* Về chủ quan: 

- Một số dự án ở nhóm đất ở có kết quả thực hiện thấp do dự báo nhu cầu 

sử dụng đất trong kế hoạch chưa phù hợp với nhu cầu sử  dụng thực tế tại địa 

phương. Một năm dự kiến tăng thêm 247,41 ha đất ở, tuy nhiên trong năm 2022 

mới thực hiện được 8,42 ha. 

- Đối với các dự án thuộc nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất 

thương mại, dịch vụ có kết quả thực hiện chưa cao, nguyên nhân chủ yếu là các 

dự án này đều sử dụng nguồn vốn của các doanh nghiệp do đó tiến độ thực hiện 

dự án huyện không chủ động được. 

- Đối với các dự án thuộc các nhóm đất hạ tầng có kết quả thực hiện còn 

thấp nguyên nhân chính là các dự án chưa được kịp thời bố trí vốn (mặc dù các 

dự án đã được ghi vốn hoặc có trong danh mục đầu tư công trung hạn). 

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đất đai, nhất là về quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn 

hạn chế; do vậy công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất chưa thường xuyên. 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không 

có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng 

thực hiện. 

- Việc xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất ở một số nơi còn chậm, chưa kiên quyết. 
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- Sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành, giữa chính quyền các cấp với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để 

thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đất đai có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa 

phát huy cao được vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và quần chúng nhân 

dân trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai; 

- Một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt kết quả chưa cao và chưa triển khai là do 

nguồn vốn khó khăn nên không triển khai được, một số công trình dự án nằm 

trong kế hoạch chưa được triển khai nhưng lại chiếm diện tích rất lớn, cụ thể 

như: Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng ngập mặn vùng Đồng bằng Sông 

Hồng 300 ha; dự án Khu dân cư nông thôn mới 3 xã: Tân Thành, Yên Lộc, Định 

Hóa 162 ha. 

* Về khách quan: 

- Chính sách, pháp luật giữa các ngành, sự chỉ đạo giữa các cơ quan, các 

ngành tính thống nhất chưa cao, còn có sự chồng chéo, không thống nhất nên 

chính quyền cơ sở lúng túng trong thực hiện; điển hình như sự thiếu thống nhất 

trong việc xác định nhu cầu đất đai trong việc lập quy hoạch chuyên ngành, lập 

các đề án tái cơ cấu của các ngành với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (đề án 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp hay đề án phát triển kinh tế trang trại có nhu cầu 

chuyển đất lúa sang phục vụ cho đề án rất cao, khó có thể cân đối quỹ đất để đáp 

ứng). 

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án: Luật Bảo 

vệ môi trường 2020 có hiệu lực, các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa mà quyết định chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt sau ngày 

01/01/2022 thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; một số dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khi lập hồ sơ thu hồi 

đất trình các cấp có thẩm quyền thì bị sai sót (thiếu chỉ tiêu, thiếu vị trí) dẫn đến 

ảnh hưởng tiến độ thực hiện hoặc không thực hiện được, đồng thời trình tự, thủ 

tục lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện nhiều bước. 

- Luật đất đai và Nghị định 42/2012/NĐ-CP, Nghị định 35/2015/NĐ-CP, 

Nghị định 62/2019/NĐ-CP đề ra yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa; tuy 

nhiên cơ chế, chính sách hỗ trợ người trồng lúa còn rất bất cập; mức hỗ trợ còn 

rất thấp so với lợi nhuận thu được nếu nông dân chuyển đất lúa sang nuôi trồng 

thuỷ sản hay lập vườn trồng cây lâu năm; do vậy người dân chuyển mục đích sử 
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dụng đất sang lập vườn, đào ao nếu chỉ ngăn chặn bằng biện pháp hành chính 

gặp rất nhiều khó khăn. 

- Tác động của dịch bệnh Covid 19, biến đổi của khí hậu diễn ra phức tạp, 

đặc biệt là tác động của thời tiết cực đoan như hạn hán, mưa bão, … trong 

những năm gần đây diễn ra nhanh chóng làm cho nông dân phải chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao trong khai thác tiềm năng 

đất đai. 
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III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Căn cứ Quyết định số số 1433/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim 

Sơn. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2023 phải phù với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và đã được thể hiện chi tiết và phân bổ chính xác đến từng đơn vị 

cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   23.978,21 

1 Đất nông nghiệp NNP 14.633,54 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.073,73 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.066,48 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 67,12 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.176,34 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.231,71 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 

- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 5.870,20 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 214,45 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.147,79 

2.1 Đất quốc phòng CQP 140,36 

2.2 Đất an ninh CAN 7,93 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 200,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 218,75 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 160,03 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 330,08 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 42,76 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 4.637,96 

- Đất giao thông DGT 2.511,17 

- Đất thuỷ lợi DTL 1.419,04 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 63,89 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 13,86 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 108,75 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 57,59 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 

- Đất công trình năng lượng DNL 12,38 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,99 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,22 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,25 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 88,74 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 342,73 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,00 

- Đất chợ DCH 11,35 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 66,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.404,01 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 124,78 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 30,39 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,47 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 
 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 24,12 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.669,74 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 69,71 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 20,68 

3 Đất chưa sử dụng CSD 196,88 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Một số công trình trong năm kế hoạch 2022 của huyện Kim Sơn chưa 

được thực hiện do bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan sẽ tiếp 

tục xem xét trên cơ sở tiềm năng, tính phù hợp, tính khả thi sẽ cho tiếp tục đề 

xuất chuyển sang thực hiện trong năm kế hoạch 2023. Việc này sẽ đảm bảo tính 

thống nhất, đáp ứng đầy đủ và tính phù hợp trong năm kế hoạch 2023 của 

huyện. Danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất của năm 2022 

của huyện Kim Sơn còn phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện sẽ được xem 

xét tiếp tục chuyển sang thực hiện trong năm 2023 được thể hiện qua biểu 

10/CH phần phụ lục. Bên cạnh đó, một số công trình, dự án đã triển khai thực 

hiện trong năm 2022, đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ, 
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giấy tờ để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giao đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất thì được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2023 của huyện Kim Sơn được 

xác định dựa trên các căn cứ sau: 

- Công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã thực 

hiện thu hồi nhưng chưa giao đất trong năm 2022 được cập nhật vào nhu cầu sử 

dụng đất năm 2023. 

- Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 chưa thực hiện 

nhưng Nghị quyết thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất của Hội đồng nhân 

dân tỉnh còn thời hạn và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được 

chuyển tiếp sang kế hoạch 2023. 

- Công trình, dự án đăng ký trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 

đã có phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt phương án quy hoạch chi tiết, 

được ghi nhận vốn với các công trình đầu tư bằng ngân sách nhà nước đã trình 

HĐND tỉnh xin thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023 được 

đăng ký mới. 

Như vậy, trong năm kế hoạch 2023 toàn huyện Kim Sơn đã đăng ký 84 

công trình, dự án thuộc các mục đích sử dụng khác nhau chi tiết được thể hiện ở 

bảng 3.1 dưới đây. 

Bảng 3.1: Thống kê số lượng, diện tích các công trình dự án đăng ký trong 

kế hoạch 2023 của huyện Kim Sơn 

STT Mục đích sử dụng 
Số lượng công 

trình 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

1 Đất an ninh 14 5,18 

2 Đất cụm công nghiệp 1 0,38 

3 Đất giao thông 18 211,84 

4 Đất thủy lợi 4 20,45 

5 Đất cơ sở văn hóa 1 2,52 

6 Đất cơ sở y tế 2 0,34 

7 Đất cơ sở giáo dục đào tạo 5 7,03 

8 Đất thể dục thể thao 1 3,15 

9 Đất năng lượng 2 2,56 

10 Đất chợ 1 0,10 
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STT Mục đích sử dụng 
Số lượng công 

trình 

Diện tích quy 

hoạch (ha) 

11 Đất bãi thải, xử lý chất thải 2 1,45 

12 Đất cơ sở tôn giáo 4 1,84 

13 Đất ở tại đô thị 5 25,52 

14 Đất ở tại nông thôn 20 85,31 

15 Đất thương mại dịch vụ 1 11,73 

16 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2 10,29 

17 Đất rừng phòng hộ 1 300,00 

18 
Chuyển mục đích sử dụng đất 

vườn, ao sang đất ở  
14,50 

  Tổng 84 704,20 

 3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá 

nhân trên địa bàn huyện Kim Sơn và tổng hợp các công trình dự án thực hiện 

trong năm kế hoạch 2023. Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 

2023 của huyện Kim Sơn như sau: 

Bảng 3.2: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2023 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 2023 Năm 2022 
Tăng (+) 

giảm (-) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)-(6) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT 

TỰ NHIÊN 
  23.978,21 100,00 23.978,21 100,00 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 17.029,46 71,02 17.372,45 72,45 -342,98 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.850,76 32,74 8.135,04 33,93 -284,28 

- 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 7.843,51 32,71 8.127,79 33,90 -284,28 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 104,56 0,44 110,31 0,46 -5,75 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.227,69 5,12 1.249,95 5,21 -22,26 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.008,41 4,21 708,91 2,96 299,50 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Trong đó: đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 6.835,38 28,51 7.165,58 29,88 -330,19 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,66 0,01 2,66 0,01 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.515,18 27,17 6.167,95 25,72 347,23 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 2023 Năm 2022 
Tăng (+) 

giảm (-) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.1 Đất quốc phòng CQP 132,20 0,55 132,20 0,55 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 5,86 0,02 0,68 0,003 5,18 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 30,00 0,13 29,62 0,12 0,38 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 44,26 0,18 32,56 0,14 11,70 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 56,23 0,23 46,33 0,19 9,90 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 47,76 0,20 48,26 0,20 -0,50 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 3.156,68 13,16 2.936,31 12,25 220,37 

- Đất giao thông DGT 1.634,58 6,82 1.433,44 5,98 201,14 

- Đất thuỷ lợi DTL 998,54 4,16 994,58 4,15 3,96 

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 26,38 0,11 24,02 0,10 2,36 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,98 0,03 6,64 0,03 0,34 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

và đào tạo 
DGD 67,52 0,28 62,71 0,26 4,80 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 20,75 0,09 17,83 0,07 2,92 

- Đất công trình năng lượng DNL 5,13 0,02 2,85 0,01 2,27 

- 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông 
DBV 0,57 0,002 0,58 0,002 -0,01 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 

hóa 
DDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,59 0,01 1,14 0,005 1,45 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 69,91 0,29 68,15 0,28 1,76 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 317,67 1,32 318,39 1,33 -0,72 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH 0,68 0,003 0,68 0,003 0,00 

- Đất chợ DCH 5,39 0,02 5,29 0,02 0,10 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 18,85 0,08 1,46 0,01 17,40 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.063,02 4,43 983,08 4,10 79,94 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 2023 Năm 2022 
Tăng (+) 

giảm (-) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 90,13 0,38 65,81 0,27 24,32 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 22,97 0,10 23,89 0,10 -0,92 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,47 0,002 0,47 0,002 0,00 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 21,75 0,09 21,77 0,09 -0,02 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 1.804,23 7,52 1.824,84 7,61 -20,60 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 0,10 0,00 0,02 0,00 0,08 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 20,68 0,09 20,68 0,086 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 433,56 1,81 437,81 1,83 -4,25 

3.3.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 17.372,45 ha. Đến năm 2023 đất nông nghiệp thực 

giảm 342,98 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 342,98 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất nông nghiệp là 17.029,46 ha, chiếm 

71,02% diện tích đất tự nhiên. 

Chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp như sau: 

* Đất trồng lúa 

Diện tích năm 2022 là 8.135,04 ha; đến năm 2023 đất trồng lúa thực giảm 

284,28 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất an ninh : 4,89 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 3,38 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 9,86 ha; 

          + Đất giao thông : 147,80 ha; 

          + Đất thủy lợi : 7,95 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 2,29 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,31 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 6,39 ha; 
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          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 2,74 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 1,86 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 1,45 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 1,68 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 14,68 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 59,44 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 18,78 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,70 ha; 

          + Đất có mặt nước chuyên dùng : 0,08 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất trồng lúa là 7.850,76 ha, chiếm 

32,74% diện tích đất tự nhiên (Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

đến năm 2022 là 7.843,51 ha, chiếm 32,71% diện tích đất tự nhiên). 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích năm 2022 là 110,31 ha; đến năm 2023 đất trồng cây hàng năm 

khác thực giảm 5,75 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 5,75 ha do chuyển sang sử dụng cho các mục đích sau: 

          + Đất giao thông : 3,52 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,39 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,01 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 1,78 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,04 ha. 

Như vậy đến năm 2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 104,56 

ha, chiếm 0,44% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích năm 2022 là 1.249,95 ha; đến năm 2023 đất trồng cây lâu năm 

thực giảm 22,26 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 22,26 ha do chuyển sang các mục đích sau: 
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          + Đất cụm công nghiệp : 0,17 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,02 ha; 

          + Đất giao thông : 10,45 ha; 

          + Đất thủy lợi : 2,71 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,03 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,12 ha; 

          + Đất tôn giáo : 0,05 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,23 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 7,72 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,76 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.227,69 ha, 

chiếm 5,12% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích năm 2022 là 708,91 ha; đến năm 2023 đất rừng phòng hộ thực 

tăng 299,50 ha so với năm 2022. 

- Giảm 0,50 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất giao thông : 0,50 ha. 

- Tăng 300,00 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 300,00 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất rừng phòng hộ là 1.008,41 ha, chiếm 

4,21% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích năm 2022 là 7.165,58 ha; đến năm 2023 đất nuôi trồng thủy sản 

thực giảm 330,19 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 330,19 ha do chuyển sang các mục đích sau: 
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          + Đất rừng phòng hộ : 300,00 ha; 

          + Đất an ninh : 0,06 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 0,11 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,13 ha; 

          + Đất giao thông : 16,45 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,43 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,22 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,05 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,02 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,26 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,05 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,94 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 8,64 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,81 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 6.835,38 ha, 

chiếm 28,51% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích năm 2022 là 2,66 ha; đến năm 2023 đất nông nghiệp không thay 

đổi so với năm 2022. Trong đó: 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất nông nghiệp khác là 2,66 ha, chiếm 

0,01% diện tích đất tự nhiên. 

3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 6.167,95 ha. Đến năm 2023 đất phi nông nghiệp 

thực tăng 347,23 ha so với năm 2022, lấy từ đất nông nghiệp và đất chưa sử 

dụng. 
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Như vậy đến hết năm 2023 diện tích đất phi nông nghiệp là 6.515,18 ha, 

chiếm 27,17% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất quốc phòng 

Diện tích năm 2022 là 132,20 ha; đến năm 2023 đất quốc phòng không 

thay đổi so với năm 2022, lấy vào các loại đất sau: 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất quốc phòng là 132,20 ha, chiếm 

0,55% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất an ninh 

Diện tích năm 2022 là 0,68 ha; đến năm 2023 đất an ninh thực tăng 5,18 

ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 5,18 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 4,89 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,06 ha; 

          + Đất giao thông : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,12 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,06 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,04 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất an ninh là 5,86 ha, chiếm 0,02% diện 

tích đất tự nhiên. 

* Đất cụm công nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 29,62 ha; đến năm 2023 đất cụm công nghiệp thực 

tăng 0,38 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 0,38 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,17 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,11 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,10 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất cụm công nghiệp là 30,00 ha, chiếm 

0,13% diện tích đất tự nhiên. 
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* Đất thương mại, dịch vụ 

Diện tích năm 2022 là 32,56 ha; đến năm 2023 đất thương mại, dịch vụ 

thực tăng 11,70 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 11,73 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 3,38 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,02 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,13 ha; 

          + Đất giao thông : 0,23 ha; 

          + Đất thuỷ lợi : 0,19 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 7,78 ha. 

- Giảm 0,03 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại đô thị : 0,03 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất thương mại, dịch vụ là 44,26 ha, 

chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 46,33 ha; đến năm 2023 đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp thực tăng 9,90 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 10,29 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 9,86 ha; 

          + Đất giao thông : 0,38 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,05 ha. 

- Giảm 0,39 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,22 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 

56,23 ha, chiếm 0,23% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Diện tích năm 2022 là 48,26 ha; đến năm 2023 đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm thực giảm 0,50 ha so với năm 2022. 
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- Giảm 0,50 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thủy lợi : 0,50 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

là 47,76 ha, chiếm 0,20% diện tích đất tự nhiên. 

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

Diện tích năm 2022 là 2.936,31 ha; đến năm 2023 đất phát triển hạ tầng 

thực tăng 220,37 ha so với năm 2022. Như vậy đến năm 2023 diện tích đất phát 

triển hạ tầng là 3.156,68 ha, chiếm 13,16% diện tích đất tự nhiên. Để xây dựng, 

nâng cấp các công trình hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, 

thể dục thể thao, chợ, công trình bưu chính viễn thông, năng lượng, công trình 

nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội. 

Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

 Đất giao thông 

Diện tích hiện trạng 2022 là 1.433,44 ha; đến năm 2023 đất giao thông 

thực tăng 201,14 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 211,84 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 147,80 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 3,52 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 10,45 ha; 

          + Đất rừng phòng hộ : 0,50 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 16,45 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,22 ha; 

          + Đất thủy lợi : 13,05 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 0,16 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,42 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,03 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,06 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,65 ha; 
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          + Đất ở tại nông thôn : 3,89 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,20 ha; 

          + Đất tín ngưỡng : 0,02 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 11,98 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,43 ha. 

- Giảm 10,71 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,01 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,23 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,38 ha; 

          + Đất thủy lợi : 2,77 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 0,13 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,51 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,22 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,17 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,06 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,95 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 3,83 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,44 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất giao thông là 1.634,58 ha, chiếm 

6,82% diện tích đất tự nhiên 

 Đất thủy lợi 

Diện tích hiện trạng 2022 là 994,58 ha; đến năm 2023 đất thủy lợi thực 

tăng 3,96 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 20,45 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 7,95 ha; 
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          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,39 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 2,71 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,43 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm : 0,50 ha; 

          + Đất giao thông : 2,77 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,02 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,01 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,02 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 1,31 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 0,78 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 2,57 ha. 

- Giảm 16,49 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,19 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,05 ha; 

          + Đất giao thông : 13,05 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 0,08 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,08 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,14 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,59 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 1,08 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,22 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất thủy lợi là 998,54 ha, chiếm 4,16% 

diện tích đất tự nhiên 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Diện tích hiện trạng 2022 là 24,02 ha; đến năm 2023 đất xây dựng cơ sở 

văn hóa thực tăng 2,36 ha so với năm 2022, lấy vào các loại đất sau: 
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- Giảm 0,16 ha do chuyển sang: 

          + Đất giao thông : 0,16 ha. 

- Tăng 2,52 ha lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 2,29 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,01 ha; 

          + Đất giao thông : 0,13 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,08 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 26,38 ha, 

chiếm 0,11% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất xây dựng cơ sở y tế 

Diện tích hiện trạng 2022 là 6,64 ha; đến năm 2023 đất xây dựng cơ sở y 

tế thực tăng 0,34 ha so với năm 2022. 

- Tăng 0,56 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 0,31 ha. 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,22 ha. 

          + Đất giao thông : 0,01 ha. 

          + Đất thủy lợi : 0,01 ha. 

- Giảm 0,22 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,12 ha; 

          + Đất chợ : 0,10 ha; 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 6,98 ha, chiếm 

0,03% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Diện tích hiện trạng 2022 là 62,71 ha; đến năm 2023 đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo thực tăng 4,80 ha so với năm 2022. 

- Tăng 7,03 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 6,39 ha; 
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          + Đất trồng cây lâu năm  : 0,01 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản  : 0,05 ha; 

          + Đất giao thông  : 0,51 ha; 

          + Đất thủy lợi  : 0,08 ha. 

- Giảm 2,23 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh  : 0,06 ha. 

          + Đất giao thông  : 0,42 ha; 

          + Đất thủy lợi  : 0,02 ha. 

          + Đất ở tại nông thôn  : 1,73 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

là  67,52 ha, chiếm 0,28% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Diện tích hiện trạng 2022 là 17,83 ha; đến năm 2023 đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao thực tăng 2,92 ha so với năm 2022. 

- Tăng 3,15 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 2,74 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,03 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,02 ha; 

          + Đất giao thông : 0,22 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,14 ha. 

- Giảm 0,23 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,23 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 

20,75 ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất công trình năng lượng 

Diện tích hiện trạng năm 2022 là 2,85 ha; đến năm 2023 đất công trình 

năng lượng thực tăng 2,27 ha so với năm 2022. Trong đó: 
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- Tăng 2,56 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 1,86 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,01 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,12 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,26 ha; 

          + Đất giao thông : 0,17 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng : 0,06 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,08 ha. 

- Giảm 0,29 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,03 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,01 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,25 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất công trình năng lượng là 5,13 ha, 

chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Diện tích hiện trạng 2022 là 0,58 ha; đến năm 2023 đất công trình bưu 

chính, viễn thông thực giảm 0,01 ha với năm 2022. 

- Giảm 0,01 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,01 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông là 

0,57 ha. 

 Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Diện tích năm 2022 là 1,14 ha; đến năm 2023 đất bãi thải, xử lý chất thải 

tực tăng 1,45 ha so với năm 2022. 

- Tăng 1,45 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 1,45 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 2,59 ha, 

chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 
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 Đất cơ sở tôn giáo 

Diện tích năm 2022 là 68,15 ha; đến năm 2023 đất cơ sở tôn giáo thực 

tăng 1,76 ha với năm 2022. 

- Tăng 1,84 ha do lấy vào các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 1,68 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,05 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,05 ha; 

          + Đất giao thông : 0,06 ha. 

- Giảm 0,08 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,06 ha. 

          + Đất thủy lợi : 0,02 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 69,91 ha, chiếm 

0,29% diện tích đất tự nhiên. 

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

Diện tích năm 2022 là 318,39 ha; đến năm 2023 đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng thực giảm 0,72 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 0,72 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,65 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,06 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng là 317,67 ha, chiếm 1,32% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Diện tích hiện trạng 2022 là 0,68 ha; đến năm 2023 đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội không thay đổi so với năm 2022. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là 

0,68 ha, chiếm 0,003% diện tích đất tự nhiên. 

 Đất chợ 
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Diện tích hiện trạng 2022 là 5,29 ha; đến năm 2023 đất chợ thực tăng 0,10 

ha so với năm 2022. 

- Tăng 0,10 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,10 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất chợ là 5,39 ha, chiếm 0,02% diện 

tích đất tự nhiên. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Diện tích năm 2022 là 1,46 ha; đến năm 2023 khu vui chơi, giải trí công 

cộng thực tăng 17,40 ha so với năm 2022. 

- Tăng 17,40 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 14,68 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,23 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,94 ha; 

          + Đất giao thông : 0,95 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,59 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,01 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 

18,85 ha, chiếm 0,08% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất ở tại nông thôn 

Diện tích năm 2022 là 983,08 ha; đến năm 2023 đất ở tại nông thôn thực 

tăng 79,94 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 85,31 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 59,44 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 1,78 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 7,72 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 8,64 ha; 

          + Đất giao thông : 3,83 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,08 ha; 
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          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 1,73 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,23 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,25 ha; 

          + Đất công trình bưu chính, viễn thông : 0,01 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,18 ha; 

          + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối : 0,06 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,19 ha. 

- Giảm 5,37 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất cụm công nghiệp : 0,10 ha; 

          + Đất giao thông : 3,89 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,31 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,08 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất ở tại nông thôn là 1.063,02 ha, chiếm 

4,43% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất ở tại đô thị 

Diện tích năm 2022 là 65,81 ha; đến năm 2023 đất ở tại đô thị thực tăng 

24,32 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Tăng 25,52 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 18,78 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,04 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,76 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,81 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,03 ha; 

          + Đất giao thông : 1,44 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,22 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 1,44 ha. 
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- Giảm 1,20 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 1,20 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất ở tại đô thị là 90,13 ha, chiếm 0,38% 

diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích năm 2022 là 23,89 ha; đến năm 2023 đất xây dựng trụ sở cơ 

quan thực giảm 0,92 ha so với năm 2022. Trong đó: 

- Giảm 1,62 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,18 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,44 ha. 

- Tăng 0,70 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 0,70 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 22,97 ha, 

chiếm 0,10% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Diện tích năm 2022 là 0,47 ha; đến năm 2023 đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp không thay đổi so với năm 2022. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp là 0,47 ha, chiếm 0,002% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất tín ngưỡng 

Diện tích năm 2022 là 21,77 ha; đến năm 2023 đất tín ngưỡng thực giảm 

0,02 ha với năm 2022. 

- Giảm 0,02 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,02 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất tín ngưỡng là 21,75 ha, chiếm 0,09% 

diện tích đất tự nhiên. 
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* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Diện tích năm 2022 là 1.824,84 ha; đến năm 2023 đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối thực giảm 20,60 ha so với năm 2022. 

- Giảm 20,60 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 7,78 ha; 

          + Đất giao thông : 11,98 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,78 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,06 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 

1.804,23 ha, chiếm 7,52% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Diện tích năm 2022 là 0,02 ha; đến năm 2023 đất có mặt nước chuyên 

dùng thực tăng 0,08 ha so với năm 2022. 

- Tăng 0,08 ha do các loại đất sau chuyển sang: 

          + Đất trồng lúa : 0,08 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 0,10 ha, 

chiếm 0,00% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích năm 2022 là 20,68 ha; đến năm 2023 đất phi nông nghiệp khác 

không thay đổi so với năm 2022. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất phi nông nghiệp khác là 20,68 ha, 

chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên. 

3.3.3. Kế hoạch sử dụng đất chưa sử dụng 

Diện tích năm 2022 là 437,81 ha. Đến năm 2023 đất chưa sử dụng thực 

giảm 4,25 ha so với năm 2022. Giảm 4,25 ha do đưa vào sử dụng cho các mục 

đích sau: 

          + Đất an ninh : 0,04 ha; 

          + Đất giao thông : 1,43 ha; 
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          + Đất thủy lợi : 2,57 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,01 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,19 ha. 

Như vậy đến năm 2023 diện tích đất chưa sử dụng là 433,56 ha, chiếm 

1,81% diện tích đất tự nhiên. 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông 

nghiệp là 342,98 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa: 284,28 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 5,75 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 22,26 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 0,50 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 30,19 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 0,00 ha.  

c. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 11,67 ha. 

(Chi tiết ở biểu 7/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 huyện 

Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

Trong năm 2023, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn huyện là: 

- Diện tích đất nông nghiệp là 618,62 ha: 

+ Đất trồng lúa: 274,42 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 3,92 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 14,96 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ: 0,50 ha. 

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 324,81 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp là: 49,84 ha: 
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+ Đất thương mại, dịch vụ: 0,03 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,39 ha; 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 0,50 ha; 

+ Đất giao thông: 10,33 ha; 

+ Đất thủy lợi: 16,44 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: 0,16 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,22 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: 2,23 ha; 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: 0,23 ha; 

+ Đất công trình năng lượng: 0,29 ha; 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: 0,01 ha; 

+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,08 ha; 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,72 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn: 5,37 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 1,20 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,62 ha; 

+ Đất tín ngưỡng: 0,02 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 12,82 ha. 

(Chi tiết ở biểu 8/CH. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023 huyện Kim Sơn - tỉnh 

Ninh Bình) 

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp là 4,25 

ha. Trong đó: 

- Chuyển sang đất an ninh diện tích 0,04 ha. 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã diện tích 4,00 ha. 
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- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng diện tích 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất ở tại nông thôn diện tích 0,19 ha. 

 (Chi tiết ở biểu 9/CH. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình) 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm 2023 

Danh mục công trình, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 

huyện Kim Sơn được xác định dựa trên các căn cứ sau: 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 16/3/2022. 

Trên cơ sở đó, số lượng danh mục công trình, dự án đưa vào kế hoạch 

2023 của huyện Kim Sơn bao gồm 84 (trong đó có 45 công trình dự án chuyển 

tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 39 công trình đăng ký mới) công 

trình, cụ thể như sau: 

Bảng 3.3: Danh mục công trình, dự án đưa vào kế hoạch 2023 huyện Kim Sơn 

STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

  Tổng   737,89     

A 
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh 
  5,18     

I Đất an ninh   5,18     

1 Trụ sở Công an huyện Kim Sơn CAN 2,96 xã Lưu Phương   

2 Xây dựng Trụ sở làm việc CAX Văn Hải CAN 0,25 xã Văn Hải   

3 Trụ sở công an xã Kim Mỹ CAN 0,12 xã Kim Mỹ   

4 Trụ sở công an xã Cồn Thoi CAN 0,16 xã Cồn Thoi   

5 Trụ sở công an xã Kim Chính CAN 0,20 xã Kim Chính   

6 Trụ sở công an xã Hồi Ninh CAN 0,12 xã Hồi Ninh   

7 Trụ sở công an xã Đồng Hướng CAN 0,20 xã Đồng Hướng   

8 Trụ sở công an xã Chất Bình CAN 0,21 xã Chất Bình   

9 Trụ sở công an xã Yên Lộc CAN 0,12 xã Yên Lộc   

10 Trụ sở công an xã Như Hòa CAN 0,12 xã Như Hòa   
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

11 Trụ sở công an xã Hùng Tiến CAN 0,12 xã Hùng Tiến   

12 Trụ sở công an xã Ân Hòa CAN 0,20 xã Ân Hòa   

13 Trụ sở công an xã Kim Định CAN 0,20 xã Kim Định   

14 Trụ sở công an xã Kim Tân CAN 0,20 xã Kim Tân   

B 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 
  700,14     

I Đất cụm công nghiệp   0,38     

1 Mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng SKN 0,38 xã Đồng Hướng   

II Đất giao thông   151,02     

1 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, 

đoạn qua tỉnh Ninh Bình (GĐ1 + Bãi vật liệu + 

GĐ2) 

DGT 8,46 

thị trấn Bình Minh; 

xã Cồn Thoi, Kim 

Hải 

  

2 

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi 

khí hậu đô thị Phát Diệm hạng mục công trình 

giao thông 

DGT 15,18 

thị trấn Phát Diệm; 

xã Thượng Kiệm, 

Lưu Phương, Tân 

Thành 

  

3 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482 kết 

nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 

10 với QL 12B, tỉnh Ninh Bình 

DGT 44,06 Huyện Kim Sơn 

  

- Trong đó: 

DGT 21,17 
xã Hùng Tiến đến 

xã Lai Thành 

DGT 18,06 
xã Kim Chính đến 

thị trấn Phát Diệm 

DGT 4,83 xã Yên Lộc 

4 

Nâng cấp cải tạo tuyến đường kết nối Quốc Lộ 

12B với Quốc lộ 10 đoạn qua Yên Mô - Kim Sơn 

(tuyến ĐT.480E cũ) 

DGT 1,24 xã Tân Thành   

5 

DA công trình đường cứu hộ, cứu nạn, chống tràn, 

thoát lũ từ trung tâm 5 xã tiểu khu I ra đê Hữu 

Đáy huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

DGT 12,38 

xã Ân Hòa, Kim 

Định, Hồi Ninh, 

Xuân Chính, Chất 

Bình 

  

6 
Đường từ Quốc lộ 12B đến Trung tâm thị trấn 

Bình Minh, huyện Kim Sơn 
DGT 9,70 thị trấn Bình Minh   

7 Cầu Hồi Thuần DGT 0,06 xã Hồi Ninh   

8 
Nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐT.481B đoạn từ 

đường QL21B đến ngã ba đường đi đò Đức Hậu 
DGT 4,50 xã Kim Chính   

9 
Xây dựng tuyến đường B5 đoạn từ cống CT6 đến 

cống CT 11 xã Kim Trung 
DGT 7,00 xã Kim Trung   

10 

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến dường từ cầu Việt 

Nhật đến Cống Phát Diệm và tuyến đường trục 2 

xóm Mỹ Chính, Mỹ Hóa xã Kim Mỹ 

DGT 3,80 xã Kim Mỹ   
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

11 

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường WB đoạn 

qua xóm Phụ Cấp, xóm An Hải xã Kim Mỹ huyện 

Kim Sơn 

DGT 3,43 xã Kim Mỹ   

12 
Dự án xây dựng tuyến đường phía tây khu hành 

chính huyện Kim Sơn 
DGT 0,35 xã Lưu Phương   

13 
Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Thượng Kiệm 

đoạn từ UBND xã Thượng Kiệm đến QL10 
DGT 2,81 xã Thượng Kiệm   

14 

Đường cứu hộ, cứu nạn phục vụ phòng chống lụt 

bão đoạn từ Quốc lộ 10 đến đê Hữu Đáy, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 

DGT 7,12 xã Hùng Tiến   

15 

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường B6, B7 

đoạn từ đê Bình Minh II đến đê Bình Minh III, xã 

Kim Đông, huyện Kim Sơn (Giai đoạn 1) 

DGT 8,30 
xã Kim Đông; khu 

vự bãi bồi 
  

16 
Tuyến đường giáp sông Tân Thành, xã Tân Thành 

huyện Kim Sơn 
DGT 5,61 xã Tân Thành   

17 
Tuyến đường trục xã Yên Lộc đoạn từ cầu  chùa 

Yên Bình đến QL 10 
DGT 11,45 

xã Định Hóa; Yên 

Lộc 
  

18 
Tuyến đường N2 kéo dài đoạn từ đường trục sông 

Tân Thành đến QL 12B 
DGT 5,57 

xã Tân Thành; Yên 

Lộc 
  

III Đất thủy lợi   17,00     

1 

Nâng cấp tuyến đê Hữu sông Hoàng Long và sông 

Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính - Kim 

Sơn 

DTL 9,56 Huyện Kim Sơn   

2 

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi 

khí hậu đô thị Phát Diệm, hạng mục trạm xử lý 

nước thải 3000m3/ngđ 

DTL 6,61 xã Thượng Kiệm   

3 
Dự án thành phần số 8: Tu bổ sung yếu hệ thống 

đê điều tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025 
DTL 0,80 xã Thượng Kiệm   

4 

Dự án thành phần số 11: Xử lý câp bách các cống 

xung yếu dưới đê tỉnh Ninh Bình thuộc dự án Xử 

lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp 

III trở lên 

DTL 0,03 xã Cồn Thoi   

IV Đất xây dựng cơ sở văn hóa   0,10     

1 
Dự án xây dựng đất văn hóa tại xóm 13 xã Quang 

Thiện 
DVH 0,10 xã Quang Thiện   

V Đất xây dựng cơ sở y tế   0,47     

1 
Dự án xây dựng trạm y tế xã Kim Mỹ và các hạng 

mục phụ trợ 
DYT 0,25 xã Kim Mỹ   

2 Đầu tư xây dựng trạm y tế xã Hùng Tiến DYT 0,22 xã Hùng Tiến   

VI Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo   3,19     

1 
Xây dựng 4 phòng học và các hạng mục phụ trợ 

trường mầm non Ân Hòa (khu Thuần Hậu) 
DGD 0,20 xã Ân Hòa   
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

2 Trường mầm non xã Kim Mỹ DGD 0,87 xã Kim Mỹ   

3 Xây dựng trường mầm non khu B xã Kim Tân  DGD 0,64 xã Kim Tân   

4 Xây mới Trường tiểu học xã Như Hòa DGD 0,93 xã Như Hòa   

5 Mở rộng trường THPT Kim Sơn C DGD 0,55 xã Yên Lộc   

VII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao   0,60     

1 Sân thể thao xã Kim Mỹ DTT 0,60 xã Kim Mỹ   

VIII Đất năng lượng   2,56     

1 Tuyến đường điện 110kV Kim Sơn-Nghĩa Hưng DNL 1,00 Huyện Kim Sơn   

2 
Dự án nâng cấp, cải tạo đường dây 110KV Ninh 

Bình - Kim Sơn 
DNL 1,56 

xã Ân Hòa, Hùng 

Tiến 
  

IX Đất chợ   0,10     

1 Chợ Kim Đông DCH 0,10 xã Kim Đông   

X Đất bãi thải, xử lý chất thải   1,45     

1 

Đất bãi thải, xử lý chất thải (Dự án cải thiện cơ sở 

hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu đô thị Phát 

Diệm) 

DRA 0,95 
xã Lưu Phương 

Thượng Kiệm 
  

2 Xây dựng đường dẫn và bãi tập kết rác thải DRA 0,50 xã Quang Thiện   

XI Đất xây dựng cơ sở tôn giáo   2,99     

1 Mở rộng Giáo xứ Xuân Hồi TON 0,30 xã Xuân Chính   

2 Chùa Duy Hòa  TON; 1,15 xã Ân Hòa   

3 Chùa Phúc Minh TON 0,54 xã Quang Thiện   

4 Xây dựng chùa Ứng Luật TON 1,00 xã Quang Thiện   

XII Đất ở tại đô thị   62,41     

1 
Khu dân cư đô thị, TT Bình Minh trong đó ODT - 

5,80 ha, DHT - 10,17 ha 
ODT; 11,72 thị trấn Bình Minh   

2 

Khu hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở 

thương mại, thị trấn Binh Minh huyện Kim Sơn 

(Khu đô thị Bình Minh 2) trong đó: ODT - 7,77 

ha; TMD - 1,26 ha; DHT - 9,31 ha 

ODT; 18,34 thị trấn Bình Minh   

3 

Khu hỗn hợp dịch vụ thương mại kết hợp nhà ở 

thương mại Kim Bình, thị trấn Bình Minh huyện 

Kim Sơn Trong đó: ODT - 7,61 ha; TMD - 2,05 

ha; DHT - 11,44 ha 

ODT; 21,10 thị trấn Bình Minh   

4 

Khu dân cư đô thị (Thanh lý trụ sợ điện lực Kim 

Sơn; Thanh lý trụ sở cơ quan: Trụ sở UBND 

huyện Kim Sơn cũ + Khu đất tòa án Nhân dân 

huyện cũ + Nhà khách huyện Kim Sơn cũ + Nhà 

ODT; 2,00 thị trấn Phát Diệm   
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

khách liên đoàn lao động cũ); Đầu tư xây dựng 

điểm dân cư đô thị phố Nam Dân, thị trấn Phát 

Diệm, huyện Kim Sơn  

5 

Khu dân cư thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn 

(thuộc khối 6 và khối 13, thị trấn Bình Minh) 

trong đó TMD - 0,36 ha, ODT - 3,70 ha, DHT - 

5,20 ha 

ODT; 9,26 thị trấn Bình Minh   

XIII Đất ở tại nông thôn   157,88     

1 

Đất ở tái định cư thực hiện các Dự án: Đường Bái 

Đính - Kim Sơn; Âu Kim Đài; Đường 

ĐT.482B,C,D; Đường bộ ven biển (giai đoạn 1)… 

ONT; 1,19 Huyện Kim Sơn   

2 

Khu dân cư mới xóm 5 xã Thượng Kiệm (phía 

nam QL 10) trong đó ONT - 2,11 ha, DHT - 2,87 

ha 

ONT; 4,98 xã Thượng Kiệm   

3 Khu dân cư mới xóm 6 xã Đồng Hướng ONT 0,62 xã Đồng Hướng   

4 
Khu dân cư xóm 7B xã Kim Chính, huyện Kim 

Sơn, Ninh Bình 
ONT 0,77 xã Kim Chính   

5 
Khu dân cư nông thôn xã Kim Mỹ trong đó: ONT 

-  2,77 ha; TMD - 0,1ha, DHT - 2,49 ha 
ONT; 5,36 xã Kim Mỹ   

6 
Khu dân cư Yên Lộc trong đó: ONT - 3,02 ha, 

DHT - 3,75 ha 
ONT; 6,77 xã Yên Lộc   

7 
Khu đô thị mới Nam Kim Chính trong đó: ONT - 

13,16 ha; DHT - 18,94 ha 
ONT; 32,10 xã Kim Chính   

8 
Khu dân cư nông thôn xã Kim Tân trong đó: ONT 

- 3,243 ha; DHT - 5,62 ha 
ONT; 8,86 xã Kim Tân   

9 

Khu dân cư nông thôn mới xóm 13 xã Ân Hòa 

trong đó: ONT - 3,68 ha, TMD - 0.18, DHT - 6,64 

ha 

ONT; 10,50 xã Ân Hòa   

10 
Khu dân cư nông thôn mới xóm 9 xã Kim Chính 

trong đó: ONT - 2,37 ha, DHT - 5,53 ha 
ONT; 7,90 xã Kim Chính   

11 
Khu dân cư xã Như Hòa trong đó: ONT - 3,55 ha; 

DHT - 0,83 ha 
ONT; 4,38 xã Như Hòa   

12 
Khu dân cư (Thanh lý trụ sở cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn các xã) 
ONT 2,40 

xã Chất Bình, Hồi 

Ninh, Hùng Tiến, 

Như Hòa, Kim 

Chính, Yên Lộc, 

Lai Thành, Kim Mỹ 

  

- Thanh lý trường mầm non xã Chất Bình ONT 0,13 xã Chất Bình   

- Trường Mầm non xóm 7, xã Hồi Ninh ONT 0,26 xã Hồi Ninh   

- 
Trạm bơm (Nhà máy nước xã Hùng Tiến) + 

Trường Mầm Non khu B xã Hùng Tiến 
ONT 0,08 xã Hùng Tiến   

- Trường Tiểu học Như Hòa, xóm 4, xâ Như Hỏa ONT 0,26 xã Như Hòa   

- 
Trụ sở UBND xã Yên Mật cũ và Bưu điện xã (Xã 

Yên Mật cũ) 
ONT 0,19 xã Kim Chính   
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

- 

Khu dân cư nông thôn mới (Khu đất Sân vận động 

xã Yên Mật cũ quy hoạch thành khu dân cư, đấu 

giá đất) 

ONT 0,23 xã Kim Chính   

- Trường Mầm non xóm 9, xã Yên Lộc ONT 0,09 xã Yên Lộc   

- 

Trường Mầm non xóm Tân Văn, Trường THCS 

xóm Mỹ Chính, Trạm bơm xóm 2, Trạm điện xóm 

Mỹ Hóa, HTXNN Mỹ Hải xóm Mỹ Hóa 

ONT 1,16 xã Kim Mỹ   

13 
Khu dân cư Tân Thành II trong đó: ONT - 6,31 

ha, DHT - 10,32 ha 
ONT; 16,63 xã Tân Thành   

14 

Quy hoạch khu dân cư đô thị tại xóm An Cư, xã 

Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn trong đó ONT - 

2,33 ha, DHT - 3,17 ha 

ONT; 5,50 xã Thượng Kiệm   

15 

Khu dân cư nông thôn mới 3 xã: Tân Thành, Yên 

Lộc, Định Hóa (Giai đoạn 1) trong đó: ONT - 5,21 

ha, DHT - 4,64 ha 

ONT; 9,85 

xã Tân Thành; xã 

Định Hóa; xã Yên 

Lộc 

  

16 
Khu dân cư nông thôn mới xóm 8 xã Yên Lộc 

trong đó: ONT - 4,95 ha, DHT - 4,42 ha 
ONT; 9,37 xã Yên Lộc   

17 
Khu dân cư Tân Thành I, xã Tân Thành, huyện 

Kim Sơn trong đó: ONT - 4,63 ha; DHT - 5,33 ha 
ONT; 9,96 xã Tân Thành   

18 

Khu dân cư nông thôn xóm 12, xã Hồi Ninh, 

huyện Kim Sơn (Một phần phục vụ tái định cư của 

DA đầu tư công trình nâng cấp đê Hữu sông 

Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông Bái 

Đính đi Kim Sơn) 

ONT; 7,09 xã Hồi Ninh   

19 

Khu dân cư xóm 11, xã Đồng Hướng, huyện Kim 

Sơn (Một phần phục vụ tái định cư của DA mở 

rộng Cụm Công nghiệp Đồng Hướng) trong đó 

ONT - 2,05 ha, DHT - 1,98 ha 

ONT; 4,02 xã Đồng Hướng   

20 

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xóm 1, 

xóm 3, xóm 4, xóm 5, xóm 6 xã Kim Đông, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong đó: ONT - 4,48 

ha, DHT - 5,15 ha 

ONT; 9,63 xã Kim Đông   

XIV Đất rừng phòng hộ   300,00     

1 
Dự án phục hổi và quản lý bền vững rừng ngập 

mặn vùng Đồng bằng Sông Hồng 
RPH 300,00 khu vực Bãi Bồi   

C 
Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất 
  32,57     

I Đất thương mại dịch vụ   7,78     

1 

Dự án đầu tư xây dựng Cảng và hệ thống sân, bãi 

phục vụ bốc xếp hàng hóa, đóng mới, sửa chữa tàu 

thuyền (Đua FAT) 

TMD 7,78 xã Kim Tân   

II Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   10,29     
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STT Tên công trình  Mã 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm xây dựng 

(Cấp xã) 
Ghi chú 

1 
Xây dựng nhà máy gia công sửa chữa thiết bị cơ 

giới Hoàng Hải Star 
SKC 3,50 xã Hùng Tiến   

2 
Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chiếu trúc và 

chăn lông 
SKC 6,79 xã Tân Thành   

III 
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang 

đất ở 
  14,50     

1 
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang 

đất ở đô thị 
  1,04     

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ODT 0,44 thị trấn Bình Minh   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ODT 0,60 thị trấn Phát Diệm   

2 
Chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao sang 

đất ở nông thôn 
  13,46     

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,45 xã Ân Hòa   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,40 xã Chất Bình   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,68 xã Cồn Thoi   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,55 xã Định Hóa   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,52 xã Đồng Hướng   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,48 xã Hồi Ninh   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,58 xã Hùng Tiến   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,56 xã Kim Chính   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,45 xã Kim Định   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,68 xã Kim Đông   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,78 xã Kim Hải   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,61 xã Kim Mỹ   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,56 xã Kim Tân   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,78 xã Kim Trung   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,91 xã Lai Thành   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,65 xã Lưu Phương   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,60 xã Như Hòa   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,52 xã Quang Thiện   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,56 xã Tân Thành   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,50 xã Thượng Kiệm   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,52 xã Văn Hải   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,25 xã Xuân Chính   

- Chuyển mục đích đất vườn, ao sang đất ở ONT 0,87 xã Yên Lộc   

 (Chi tiết ở biểu 10/CH. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2023 

huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình) 
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3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

3.8.1. Cơ sở tính toán 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được dựa trên các căn cứ 

chính sau: 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- 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 2013. 

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

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

- Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.  

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

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

dụng đất. 

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quyết định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

- Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
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- Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định về thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.  

3.8.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a. Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất có thu tiền sử 

dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, ... 

b. Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

c. Phương pháp tính toán 

* Xác định giá đất bình quân khi giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 

- Đất trồng lúa: Đơn giá 70.000 đồng/m2; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Đơn giá 75.000 đồng/m2; 

- Đất trồng cây lâu năm: Đơn giá 105.000 đồng/m2; 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Đơn giá 100.000 đồng/m2; 

- Đất nông nghiệp khác: Đơn giá 100.000 đồng/m2; 

- Đất ở nông thôn: Đơn giá 1.200.000 đồng/m2; 

- Đất ở đô thị: Đơn giá 2.100.000 đồng/m2; 

- Đất thương mại, dịch vụ: Đơn giá 720.000 đồng/m2. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đơn giá 600.000 đồng/m2. 

* Các khoản chi: 

Khoản chi = Diện tích * Hệ số điều chỉnh giá đất * Đơn giá 

* Các khoản thu: 

Khoản thu = (Diện tích * Đơn giá * Thời hạn thuê)/ Thời hạn của loại đất 

Khoản thu từ đấu giá QSD đất ở = Diện tích * Đơn giá 

3.8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Những năm qua nguồn thu từ tiền sử dụng đất, việc quản lý, sử dụng 

nguồn thu tiền sử dụng đất đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của huyện rất 
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có hiệu quả, huyện có nguồn thu ngân sách hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, nộp 

ngân sách nhà nước theo quy định, đã góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách địa 

phương, tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình 

phục vụ sản xuất và đời sống người dân, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới, tạo điều kiện rất thuận lợi thúc đẩy cho quá trình phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện. Chi tiết thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 3.4. Dự kiến thu, chi từ đất huyện Kim Sơn năm 2023 

STT Loại đất 
Diện 

tích (ha) 
Đơn giá trung 

bình (đồng/m2) 
Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

I Tổng chi       178,88 

1 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng lúa 
274,42 70.000 1 105,65 

2 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng cây hàng năm khác 
3,92 75.000 1 1,62 

3 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất trồng cây lâu năm 
14,96 105.000 1 8,64 

4 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất nuôi trồng thủy sản 
24,81 100.000 1 13,65 

5 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất nông nghiệp khác 
0,00 100.000 1 0,00 

6 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất ở tại nông thôn 
5,37 1.200.000 1 35,46 

7 
Chi bồi thường khi thu hồi 

đất ở tại đô thị 
1,20 2.100.000 1 13,86 

II Tổng thu       938,90 

1 Giao đất ở tại nông thôn 85,31 1.200.000   563,07 

2 Giao đất ở tại đô thị 25,52 2.100.000   294,77 

3 
Cho thuê đất thương mại, 

dịch vụ 
11,73 720.000   46,47 

4 
Cho thuê đất cụm công 

nghiệp 
0,38 300.000   0,63 

5 
Cho thuê đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 
10,29 600.000   33,96 

III Cân đối thu - chi (II - I)       760,02 
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Khai thác sử dụng đất đi đôi với việc bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý 

chất thải ở các cơ sở công nghiệp, các khu dân cư tập trung, đảm bảo chất thải 

phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi 

trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ 

phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan,... nhằm giảm thiểu những tác 

động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền 

vững. Tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: 

1. Bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường đất nông nghiệp, môi trường 

nông thôn 

2. Bảo vệ môi trường khu, cụm công nghiệp, các khu làng nghề 

3. Bảo vệ môi trường đô thị và khu dân cư nông thôn 

4. Ưu tiên bố trí ngân sách để hỗ trợ người dân cải tạo,bồi bổ đất sản xuất 

nông nghiệp và các dự án về phát triển ngành nghề nông thôn, thu hút lao động, 

nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng với điều kiện suy thoái đất hiện tại của 

huyện 

5. Tăng cường thực hiện Luật bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu. 

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Tăng cường bồi dưỡng trình độ cán bộ quản lý nhà nước, đảm bảo đủ 

nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện công tác quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 

công tác quản lý đất đai. Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao 

chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ 

cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở cấp huyện và cán bộ địa chính xã, thị trấn 

đáp ứng yêu cầu về đổi mới của ngành và hội nhập quốc tế. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ 

chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. Khuyến khích đầu tư theo hình thức xã 

hội hóa nhằm giảm áp lực cho nguồn ngân sách Nhà nước. 
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- Tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân 

vùng bị thu hồi đất. Có cơ chế cụ thể hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi lao động 

từ nông nghiệp chuyển sang các ngành nghề khác. 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất 

- Sau khi phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh 

phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức thông báo, công bố công 

khai rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, nhân dân, các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện theo đúng quy hoạch, kế 

hoạch và quy định của Luật Đất đai. 

- Quản lý, tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt; Tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch để ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các vi phạm đất đai cũng như việc điều chỉnh những bất 

cập cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các dự án về phát triển hệ thống cơ sở 

hạ tầng, xây dựng các khu đô thị mới,... trên địa bàn huyện. 

- Xử lý nghiêm minh đúng pháp luật những vi phạm trong quản lý sử 

dụng đất, những hành vi làm tổn hại đến môi trường sinh thái. 

4.4. Các giải pháp khác 

4.4.1. Giải pháp về quản lý hành chính 

- Cải cách thủ tục hành chính là giải pháp đột phá trong thu hút đầu tư và 

phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính 

trong đầu tư, thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng,... tạo môi trường thuận lợi, 

thông thoáng nhằm huy động tối đa mọi nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất - 

kinh doanh trên địa bàn huyện. Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai thông 

tin, đảm bảo được tính minh bạch của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mọi 

thành phần kinh tế biết, để cùng tham gia thực hiện. 

- Thực hiện nghiêm túc phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được 

UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực 
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hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không thỏa thuận đầu tư, cấp phép đầu tư, giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với những dự án, công trình 

không nằm trong danh mục, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp cố tình 

chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai mục đích khi được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất 

đai để các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. 

4.4.2. Giải pháp về chính sách 

- Tiếp tục cụ thể hóa chính sách pháp luật về đất đai, nghiên cứu cơ chế, 

chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Kim Sơn: chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách tài chính về đất 

đai; chính sách đất đai đối với nông nghiệp, thị trường bất động sản, … 

- Nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách và tạo môi trường thuận lợi 

để phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn và thu hút các doanh nghiệp trong 

nước và nước ngoài đầu tư lâu dài trên địa bàn huyện. Khuyến khích phát triển 

mạnh mẽ các thành phần kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao chất 

lượng dịch vụ, thương mại, du lịch. 

- Xây dựng chính sách hỗ trợ công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư: hỗ trợ giống cây con, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng một số mô 

hình thí điểm sau đó nhân rộng đồng thời lên phương án cụ thể cho việc bao tiêu 

sản phẩm,… cùng với chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ 

cán bộ khuyến nông viên cơ sở. 

4.4.3. Giải pháp về vốn đầu tư 

- Nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện quy hoạch là rất lớn. Để đáp ứng đủ 

nhu cầu vốn, cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, vốn đầu tư 

của các Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh trên địa bàn huyện, vốn tín dụng của các 

ngân hàng, trong đó có tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, phải 

chú trọng huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 
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từ nguồn vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết và vốn tự có 

trong nhân dân, vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất, chọn những vị trí có 

khả năng tạo giá trị kinh tế cao, hấp dẫn đầu tư để tiến hành bồi thường tạo quỹ 

đất sạch và tổ chức đấu giá nhằm điều tiết giá trị gia tăng từ đất, lấy vốn để đầu 

tư lại các công trình hạ tầng. 

- Tăng cường giới thiệu, quảng bá các tiềm năng thế mạnh của địa phương 

đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; liên doanh, liên kết với các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước; chủ động xây dựng các danh mục các chương 

trình, dự án để kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong nước và các nguồn vốn nước 

ngoài. Tăng cường đầu tư có trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là 

đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, công nghiệp cơ khí, ngư nghiệp, du lịch tâm 

linh, … Tiếp tục tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn 

hóa nhằm nâng cao trình độ dân trí, tỷ lệ lao động qua đào tạo và sức khỏe 

người lao động. 

4.4.4. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật 

- Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, 

công nghệ trong việc lập và giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch. 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng công tác dự 

báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính 

khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công 

nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nhập quốc tế. 

- Xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác địa chính như: đo đạc 

bản đồ số, lưu trữ thông tin, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Sơn được xây dựng theo 

đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và khả thi cao. 

Hiện trạng sử dụng đất huyện Kim Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 

23.978,21 ha, trong đó đất nông nghiệp có 17.372,45 ha chiếm 72,45% tổng 

diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 6.167,95 ha, chiếm 25,72% tổng 

diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng là 437,81 ha, chiếm 1,83% tổng diện tích tự 

nhiên. 

Kết quả tính toán xây dựng phương án kế hoạch sử dụng năm 2023, quỹ 

đất sử dụng của toàn huyện sẽ có những thay đổi đáng kể, trong đó: đất nông 

nghiệp có 17.029,46 ha chiếm 71,02% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông 

nghiệp là 6.515,18 ha, chiếm 27,17% tổng diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng 

là 433,56 ha, chiếm 1,81% tổng diện tích tự nhiên. 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng bộ và chính quyền UBND huyện 

Kim Sơn cần thực hiện tốt các giải pháp: giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ 

môi trường; giải pháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, đồng thời có các chủ trương, chính sách phù hợp, cùng với những biện pháp 

thực hiện tích cực để huy động được các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực nhằm 

khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của huyện. Bên cạnh nhân tố nội lực, nguồn 

hỗ trợ từ bên ngoài cũng rất quan trọng, không thể thiếu, mà trước hết là sự quan 

tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình sẽ giúp UBND huyện Kim 

Sơn thực hiện tốt phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phương án kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023 của huyện Kim Sơn để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình các 

cấp có thẩm quyền thông qua và xét duyệt. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sớm phê duyệt sớm phương án 

kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Sơn để huyện có cơ sở thực hiện 
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tốt vai trò quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn cũng như có cơ sở pháp lý 

trong việc thực hiện các nội dung của phương án kế hoạch, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Do điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện chưa đáp ứng được yêu cầu 

của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vì vậy đề nghị chính quyền cấp 

trên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí cho các chương trình, dự 

án phát triển kinh tế xã hội để phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện 

Kim Sơn được thực hiện tốt. 


