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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

I. Sự cần thiết của việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ (2021 – 

2030) và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của huyện Duyên Hải 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định “Đất đai 

là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, 

được quản lý theo pháp luật”. 

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục 

đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 40, 

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

hoạch quy định Nguyên tắc, Hệ thống, Thời kỳ quy hoạch; Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp tổ 

chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.  

Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

Căn cứ Công văn số 562/UBND-NN ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-

2025) của tỉnh và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. 

Căn cứ Công văn số 3623/UBND-NN ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 cấp huyện; 

Xuất phát từ những quy định trên, UBND huyện Duyên Hải tiến hành lập 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

(năm 2021) trên địa bàn huyện là việc cần thiết và khách quan. 

II. Căn cứ pháp lý 

1. Căn cứ pháp lý  

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
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hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

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

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang được áp dụng từ ngày 01/7/2019; 

- Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22/5/2006 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán 

kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

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

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

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính về 

việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các 

nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Công văn số 562/UBND-NN ngày 24/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) của tỉnh và quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; 

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-

2025 tỉnh Trà Vinh; 

- Công văn số …./UBND-KTTH ngày …/…/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Duyên Hải về việc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-

2030 cấp huyện; 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-38518.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-384e8.html
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- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt đề cương - dự toán kinh phí Dự án 

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

(năm 2021) huyện Duyên Hải; 

2. Các cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất 

- Công văn số 1111/TTg-CN ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 

sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định 

An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; 

- Công văn số 1111/TTg-CN ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa 

giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; 

- Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành và công bố danh mục các điểm 

có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của 

Việt Nam; Bản đồ đường mép nước thấp nhất trung bình trong nhiều năm và 

đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong 

nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam; 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Công văn 2369/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc xác định nhu cầu sử dụng đất 

để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 và danh mục thu hồi đất (GPMB), chuyển mục đích đất 

trồng lúa, đất rừng sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021; 
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- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; 

- Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm 

nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Công văn số 2151/UBND-NN ngày 20 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ; 

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 

2020 cấp tỉnh cho các huyện, thành phố; 

- Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Duyên Hải; 

- Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Duyên Hải; 

- Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải; 

- Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần 

thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quyết định chủ trương chuyển từ rừng phòng hộ 

sang rừng sản xuất trên đại bàn tỉnh Trà Vinh; 
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- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục công 

trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu 

hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 

sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm 

(2020–2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 

97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trà Vinh; 

- Quyết định 2759/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 cảu UBND tỉnh 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 

2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê duyệt danh mục bổ sung dự án, kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

- Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duyên Hải thể hiện trong 
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báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng 

năm 2021; 

- Thống kê, kiểm kê đất đai tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

huyện Duyên Hải; 

- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện: Nông nghiệp, 

công nghiệp, giao thông, điện, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, chợ, văn 

hóa, du lịch, …; 

- Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong huyện. 

III. Nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1. Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) 

- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất 

của cấp xã; 

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

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

địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có 

hiệu quả; 

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- Nội dung phân bổ, sử dụng đất cấp huyện phải bảo đảm phù hợp với quy 

hoạch tỉnh. 

2. Nội dung 

2.1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu. 

2.2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường 

tác động đến việc sử dụng đất. 

2.3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai. 

2.4. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. 

2.5. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

2.6. Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan. 

2.7. Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 
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3. Phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) 

(1) Phương pháp điều tra: Điều tra thông tin, tài liệu về hiện trạng phát 

triểu KT-XH, hiện trạng sử dụng đất; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND 

các xã – thị trấn, các sở ban ngành cấp tỉnh. 

(2) Phương pháp thống kê: để xử lý các số liệu và dự báo về kinh tế, xã 

hội, tình hình sử dụng đất. 

(3) Phương pháp kế thừa: kế thừa kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2019 

(số liệu, bản đồ) và số liệu thống kê đất đai các năm (2015, 2016, 2017, 2018, và 

kiểm kê đất đai năm 2014) để phân tích, đánh giá tình hình biến động, hiện trạng 

sử dụng và tình hình quản lý, đề xuất định hướng sử dụng đất trên phạm vi địa 

giới hành chính của huyện.  

(4) Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu đã thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trước đến năm 2020 với hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của từng 

ngành, từng khu vực, từng thời điểm để từ đó đánh giá được kết quả thực hiện 

quy hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2020). Từ đó tìm ra những ưu điểm và 

hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. 

(5) Phương pháp bản đồ (GIS): Dùng GIS để xây dựng hệ thống bản đồ 

(a) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020; (b) Bản đồ định hướng 

sử dụng đất đến năm 2040; (c) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; (d) 

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021; (e) Bản đồ chuyên đề nếu có; (f) đối với 

khu vực quy hoạch đất trồng lúa, khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng 

đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 

2013 thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

(6) Phương pháp tiếp cận từ trên xuống: Nắm bắt các chủ trương, chính 

sách và chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phân bổ từ Tỉnh; tiếp cận từ 

dưới lên: làm việc với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, các Phòng - Ban, các 

xã - thị trấn để thu thập các nhu cầu và khả năng sử dụng đất, từ đó cân đối 

phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện. 

IV. Khái quát điều kiện tự nhiên vùng dự án 

1. Vị trí địa lý 

Huyện Duyên Hải có tổng diện tích tự nhiên 31.373,39 ha, có vị trí địa lý 

được khái quát mô tả như sau: 

- Phía Đông: Giáp thị xã Duyên Hải. 
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- Phía Tây: Giáp với huyện Trà Cú và tỉnh Sóc Trăng. 

- Phía Nam: Giáp với Biển Đông. 

- Phía Bắc: Giáp với huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú. 

Huyện Duyên Hải có 07 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: thị trấn Long 

Thành, xã Ngũ Lạc, xã Long Vĩnh, xã Long Khánh, xã Đông Hải, xã Đôn Xuân, 

xã Đôn Châu. 

2. Địa hình 

Huyện Duyên Hải có địa hình mang tính chất của vùng đồng bằng ven 

biển rất đặc thù, với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song 

song bờ biển, những giồng cát chủ yếu có các xã phía Bắc của huyện như: xã 

Ngũ Lạc, xã Long Vĩnh và ở rãi rác ven bờ biển.  

Nhìn chung, địa hình huyện Duyên Hải khá thấp và tương đối bằng 

phẳng, với cao trình phổ biến từ 0,4 đến 1,2 m (chiếm > 80% diện tích đất). Tuy 

nhiên do hệ thống sông rạch chằng chịt và sự phân cắt bởi những giồng cát làm 

cho địa hình mang tính đa dạng và phức tạp. 

3. Tài nguyên đất  

Đất đai huyện Duyên Hải được hình thành do quá trình bồi lắng của vật 

liệu trầm tích biển trong thời kỳ biển lùi. Hàm lượng, chất lượng và sự phân bố 

vật liệu phù sa cùng với hoạt động kiến tạo đã dẫn đến sự hình thành các loại đất 

khác nhau. 

Theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai năm 2019 

tỉnh Trà Vinh, huyện Duyên Hải có một số loại đất như sau: 

 Bảng 1: Phân loại đất huyện Duyên Hải theo kết quả điều tra năm 2019 

STT Tên đất Ký hiệu 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

A. Diện tích điều tra 26.365,00 100 

I Đất cát Cz,Cg,Cm 4.662,00 17,68 

II Đất mặn  12.430,00 47,15 

1  Đất mặn trung bình M, M/C 2.141,00 8,13 

2  Đất mặn ít Mi, Mi/C 1.107,00 4,20 

3  Đất mặn nhiều Mn, Mn/C 9.182,00 34,82 

III Đất mặn và phèn  4.455,00 16,91 

1 Đất mặn và phèn mặn dưới rừng ngập mặn 
Mm, Sp1Mm 

và Sp2Mm 
3.599,00 13,66 
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2 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp 
Mv, Sv và 

SMv 
856,00 3,25 

IV Đất phèn  2.779,00 10,54 

1 Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều 
SplMn và 

Sp2Mn 
2.779,00 10,54 

V  Đất khác  2.039,00 7,73 

1 Đất nhân tác Nt 2.039,00 7,73 

VI  Sông rạch  4.239,67  

1  Sông rạch SON 4.239,67  

B. Diện tích không điều tra 768,72  

Tổng diện tích đất tự nhiên 31.373,39  

(Nguồn: Báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai năm 2019, tỉnh Trà Vinh) 

- Đất cát: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

năm 2019 thì trên địa bàn huyện Duyên Hải có 4.662,00 ha, chiếm 17,68% diện 

tích đất điều tra. Đất có địa hình cao đặc trưng chạy theo hình cánh cung song 

song với bờ biển. Hạn chế chính trong sử dụng canh tác là đất rất nghèo dinh 

dưỡng và thiếu nguồn nước tưới. 

- Đất mặn: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 thì trên địa bàn huyện Duyên Hải có 12.430,00 ha, chiếm 47,15% 

diện tích đất điều tra. Trong đó: 

+ Đất mặn trung bình: 2.141,00 ha, chiếm 8,13% diện tích đất điều tra. 

+ Đất mặn ít: 1.107,00 ha, chiếm 4,20% diện tích đất điều tra. 

+ Đất mặn nhiều: 9.182,00 ha, chiếm 34,82% diện tích đất điều tra; có cao 

trình phổ biến từ 0,2 - 0,8 m. Hình thành trên các dạng trầm tích Đồng thủy 

triều. Hầu hết diện tích không ngập lũ, chỉ ngập đỉnh triều lên xuống hàng ngày 

(vùng láng của huyện) hay ảnh hưởng đỉnh triều theo tháng hoặc mùa với độ sâu 

ngập < 0,4 m. 

- Đất mặn và phèn: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai năm 2019 thì trên địa bàn huyện Duyên Hải có 4.455,00 ha, chiếm 

16,91% diện tích đất điều tra. Trong đó: 

+ Đất mặn và phèn mặn dưới rừng ngập mặn: 3.599,00 ha, chiếm 13,66% 

diện tích đất điều tra. 

+ Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp: 856,00 ha, chiếm 3,25% diện tích đất 

điều tra. 

- Đất phèn tiềm tàng mặn nhiều: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất 

lượng đất, tiềm năng đất đai năm 2019 thì trên địa bàn huyện Duyên Hải có 
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2.779,00 ha, chiếm 10,54% diện tích đất điều tra. Hình thành từ trầm tích đầm 

mặn cổ hoặc lòng sông cổ. 

- Đất khác: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 thì trên địa bàn huyện Duyên Hải có 2.039,00 ha, chiếm 7,73% 

diện tích đất điều tra; chủ yếu là diện tích đất nhân tác. 

4. Tài nguyên nước 

Do đặc điểm của vùng có hệ thống sông rạch chằng chịt nên tài nguyên 

nước mặt của huyện rất phong phú và đa dạng thông qua các sông lớn như sông 

Nguyễn Văn Pho, kênh Đào Trà Vinh đảm bảo cho việc nuôi trồng thuỷ sản.  

Nước mặt hầu như nhiễm mặn quanh năm trên phần lớn diện tích đất của 

huyện. Với sự đầu tư và hoạt động hiệu quả của hệ thống thủy lợi trong thời gian 

qua, nước mặt trở thành tài nguyên cho hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và 

canh tác nghề muối. 

- Vùng phía Bắc tỉnh lộ 914 nằm sâu trong nội đồng bao quanh các giồng 

cát và trục giao thông cùng với hệ thống thủy lợi ngăn mặn Nam Măng Thít nên 

không bị nhiễm mặn. 

- Vùng tiếp sông Nguyễn Văn Pho chịu ảnh hưởng triều sông Hậu do lưu 

lượng nước ngọt từ thượng nguồn đổ về nên có thời gian mặn từ 3 đến 5 tháng 

(độ mặn <4 ‰) nhưng không ổn định. 

- Vùng phía Nam quốc lộ 53 và một phần lưu vực tiếp giáp kênh Đào Trà 

Vinh mặn từ 10 - 12‰ hầu như quanh năm. 

2.3. Tài nguyên rừng 

Hệ sinh thái rừng ngày càng đa dạng và phong phú, diện tích rừng được 

củng cố và được bảo vệ ổn định. Nhờ sự nổ lực, chung tay của nhân dân và 

chính quyền địa phương cùng với những dự án, chương trình khôi phục rừng của 

các tổ chức trong và ngoài nước, diện tích rừng đã từng bước được khôi phục và 

phát triển. Rừng của huyện Duyên Hải vừa có ý nghĩa phòng hộ chắn gió, sóng 

biển, chống xói lở, điều hòa khí hậu, cân bằng hệ sinh thái rừng ngập mặn vừa 

có tiềm năng phục vụ phát triển du lịch sinh thái là nguồn tài nguyên của huyện 

nói riêng và của tỉnh nói chung. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có khu bảo tồn 

sinh thái rừng ngập mặn ở xã Long Khánh với diện tích khoảng 868 ha, khu bảo 

tồn này đại diện cho sinh cảnh rừng ngập mặn ở tỉnh Trà Vinh; có vai trò hết sức 

quan trọng đối với quá trình phát triển bền vững của nhân dân trong vùng, đây 

còn là nguồn cung cấp sản phẩm gỗ củi, thủy sản tự nhiên cho nhân dân trong 

vùng cũng như cung cấp nơi cư ngụ và kiếm ăn cho các sinh vật biển.  



11 

 

 

 

5. Tài nguyên biển 

Sở hữu chiều dài đường bờ biển vào khoảng 25 km, Huyện Duyên hải có 

tài nguyên biển và thủy hải sản với tiềm năng lớn. Thềm lục địa và vùng mặt 

nước biển thuộc huyện hiện có 661 loài thủy sản sinh sống, đa phần đều có giá 

trị kinh tế. 

Ngoài khơi xa có nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao như cá 

ngừ, cá hồng, cá chim, cá thu,… với trữ lượng khá cao. 

Từ các đặc điểm trên, cho thấy triển vọng của ngành khai thác, đánh bắt 

thủy hải sản còn rất lớn. Trong thời gian tới, cần có sự đánh giá, quản lý hoạt 

động khai thác, đánh bắt thủy hải sản ở khu vực ven bờ. Đồng thời có hướng đầu 

tư phát triển mạnh mẽ khai thác xa bờ, đảm bảo sự phát triển bền vững của 

ngành, hạn chế tác hại làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. 

6. Tài nguyên khoáng sản 

Cát giồng được phân bố thành giồng cao 3-4 m có dạng vòng cung, chạy 

song song với bờ biển, dài 5-10 km, rộng 50-70 m. Mỏ cát ở khu vực Phước Thiện 

xã Đông Hải, trữ lượng khoảng 810.000 m3, hiện được Nhà nước quản lý chặt 

chẻ là nguồn tài nguyên để khai thác phục vụ cho xây dựng (san lắp mặt bằng).  
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PHẦN I 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI  

 

I. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 31.373,39 ha. Trong đó: 

đất nông nghiệp là 23.596,52 ha, chiếm 75,21 % tổng diện tích tự nhiên; đất phi 

nông nghiệp là 6.660,39 ha, chiếm tỷ lệ 21,23 % tổng diện tích tự nhiên; đất 

chưa sử dụng 1.116,47 ha, chiếm 3,56 % tổng diện tích tự nhiên. 

 Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 

Cơ cấu 

(%)  

(1) (2) (3) (4)  (5)  

  Tổng diện tích tự nhiên   31.373,39  100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 23.596,52  75,21   

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.569,74  11,38   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.343,18  7,47   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 934,86  2,98   

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 1.602,86  5,11   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.313,66  13,75   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX    

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 13.009,87  41,47   

1.8 Đất làm muối LMU 162,42  0,52   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3,12  0,01   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 6.660,39  21,23   

2.1 Đất quốc phòng CQP 16,98  0,05   

2.2 Đất an ninh CAN 3,04  0,01   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK    

2.4 Đất khu chế xuất SKT    

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN    

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,18  0,02   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,77  0,02   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS    

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.835,30  5,85   

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH    

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,80  0,01   

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 23,44  0,07   

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5,42  0,02   
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 

Cơ cấu 

(%)  
2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH    

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH    

2.9.7 Đất giao thông DGT 556,12  1,77   

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 997,66  3,18   

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 245,23  0,78   

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,51  0,00   

2.9.11 Đất chợ DCH 4,13  0,01   

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL    

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,76  0,01   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 357,11  1,14   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 55,98  0,18   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 34,37  0,11   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,70  0,002   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 64,17  0,20   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 35,75  0,11   

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX    

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,21  0,004   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,58  0,002   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,81  0,01   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.239,67  13,51   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC    

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK    

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.116,47  3,56   

4 Đất khu công nghệ cao* KCN    

5 Đất khu kinh tế* KKT    

6 Đất đô thị* KDT 508,03  1,62   

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 31.373,39 ha. Trong đó: 

1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 23.596,52 ha, chiếm 75,21 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 

như sau: TT. Long Thành 307,17 ha; Long Khánh 4.234,84 ha; Long Vĩnh 

5.577,51 ha; Đông Hải 5.411,59 ha; Ngũ Lạc 3.011,34 ha; Đôn Xuân 2.207,44 

ha; Đôn Châu 2.846,64 ha. Trong đó:  
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a. Đất trồng lúa 

Diện tích đất trồng lúa là 3.569,74 ha, chiếm 11,38 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Ngũ Lạc 

1.217,83 ha; Đôn Xuân 866,03 ha; Đôn Châu 1.485,88 ha. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

 Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 934,86 ha, chiếm 2,98 % tổng 

diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị 

trấn như sau:TT. Long Thành 7,27 ha; Long Khánh 8,43 ha; Long Vĩnh 98,19 

ha; Đông Hải 577,89 ha; Ngũ Lạc 148,54 ha; Đôn Xuân 48,97 ha; Đôn Châu 

45,57 ha. 

c. Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.602,86 ha, chiếm 5,11 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 

như sau:TT. Long Thành 29,21 ha; Long Khánh 102,61 ha; Long Vĩnh 320,08 

ha; Đông Hải 135,81 ha; Ngũ Lạc 398,02 ha; Đôn Xuân 329,63 ha; Đôn Châu 

287,51 ha. 

 d. Đất rừng phòng hộ 

 Diện tích đất rừng phòng hộ là 4.313,66 ha, chiếm 13,75 % tổng diện tích 

tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long 

Khánh 440,23 ha; Long Vĩnh 754,05 ha; Đông Hải 3.119,38 ha. 

e. Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 13.009,87 ha, chiếm 5,11 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 

như sau: TT. Long Thành 270,70 ha; Long Khánh 3.683,58 ha; Long Vĩnh 

320,08 ha; Đông Hải 1.413,90 ha; Ngũ Lạc 1.246,80 ha; Đôn Xuân 962,29 ha; 

Đôn Châu 1.027,52 ha. 

f. Đất làm muối 

Diện tích đất làm muối là 162,42 ha, chiếm 0,52 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ tại xã Đông Hải 162,42 ha. 

g. Đất nông nghiệp khác 

Diện tích đất nông nghiệp khác 3,12 ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long 

Vĩnh 0,10 ha; Đông Hải 2,19 ha; Ngũ Lạc 0,15 ha; Đôn Xuân 0,52 ha; Đôn 

Châu 0,17 ha. 
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2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 6.660,39 ha, chiếm tỷ lệ 21,23 % tổng 

diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị 

trấn như sau: TT. Long Thành 146,40 ha; Long Khánh 496,10 ha; Long Vĩnh 

3.955,79 ha; Đông Hải 847,58 ha; Ngũ Lạc 477,71 ha; Đôn Xuân 367,38 ha; 

Đôn Châu 369,43 ha. Trong đó:  

a. Đất quốc phòng:  

Diện tích đất quốc phòng 16,98 ha, chiếm tỷ lệ 0,05 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long 

Khánh 3,80 ha; Long Vĩnh 10,43 ha; Đông Hải 2,75 ha. 

b. Đất an ninh:  

Diện tích đất an ninh là 3,04 ha, chiếm tỷ lệ 21,23 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Đông 

Hải 0,10 ha; Ngũ Lạc 2,94 ha. 

c. Đất thương mại dịch vụ:  

Diện tích đất thương mại dịch vụ là 5,18 ha, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 

như sau: TT. Long Thành 0,93 ha; Long Khánh 0,25 ha; Long Vĩnh 0,44 ha; 

Đông Hải 1,21 ha; Ngũ Lạc 1,99 ha; Đôn Xuân 0,09 ha; Đôn Châu 0,27 ha. 

d. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 4,77 ha, chiếm tỷ lệ 21,23 

% tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,34 ha; Long Vĩnh 1,60 ha; Đông Hải 

847,58 ha; Ngũ Lạc 0,75 ha; Đôn Xuân 0,02 ha; Đôn Châu 0,03 ha. 

e. Đất phát triển hạ tầng:  

Diện tích đất phát triển hạ tầng là 1.835,30 ha, chiếm tỷ lệ 5,85 % tổng 

diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị 

trấn như sau: TT. Long Thành 38,14 ha; Long Khánh 496,10 ha; Long Vĩnh 

394,69 ha; Đông Hải 546,83 ha; Ngũ Lạc 191,77 ha; Đôn Xuân 367,38 ha; Đôn 

Châu 161,93 ha. 

g. Đất ở tại nông thôn:  

Diện tích đất ở tại nông thôn là 357,11 ha, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 
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như sau: Long Khánh 38,48 ha; Long Vĩnh 67,07 ha; Đông Hải 55,11 ha; Ngũ 

Lạc 96,29 ha; Đôn Xuân 43,98 ha; Đôn Châu 56,18 ha. 

f. Đất bãi thải, xử lý chất thải:  

Diện tích là 2,76 ha, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 

2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long Vĩnh 0,36 ha; 

Đông Hải 2,40 ha. 

h. Đất ở tại đô thị:  

Diện tích đất ở tại đô thị là 55,98 ha, chiếm tỷ lệ 0,18 % tổng diện tích tự 

nhiên. Năm 2020, phân bổ tại TT. Long Thành 55,98 ha. 

i. Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  

Diện tích đất trụ sở cơ quan là 34,37 ha, chiếm tỷ lệ 0,11 % tổng diện tích 

tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn như 

sau: TT. Long Thành 2,45 ha; Long Khánh 11,98 ha; Long Vĩnh 0,34 ha; Đông 

Hải 0,63 ha; Ngũ Lạc 18,15 ha; Đôn Xuân 0,38 ha; Đôn Châu 0,44 ha. 

j. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:  

Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,70 ha, chiếm tỷ lệ 

0,002 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: Ngũ Lạc 0,05 ha; Đôn Xuân 0,13 ha; Đôn Châu 0,52 ha. 

k. Đất cơ sở tôn giáo:  

Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 64,17 ha, chiếm tỷ lệ 0,20 % tổng diện tích 

tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn như 

sau: TT. Long Thành 3,25 ha; Long Khánh 1,26 ha; Long Vĩnh 3,64 ha; Đông 

Hải 2,77 ha; Ngũ Lạc 477,71 ha; Đôn Xuân 19,89 ha; Đôn Châu 17,36 ha. 

l. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 

Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 35,75 ha, 

chiếm tỷ lệ 0,11 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 2,84 ha; Long Khánh 1,26 

ha; Long Vĩnh 4,38 ha; Đông Hải 3,20 ha; Ngũ Lạc 3,97 ha; Đôn Xuân 10,86 

ha; Đôn Châu 5,08 ha. 

m. Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 1,21 ha, chiếm tỷ lệ 0,004 % tổng 

diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị 
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trấn như sau: TT. Long Thành 0,36 ha; Long Khánh 0,08 ha; Long Vĩnh 0,18 ha; 

Đông Hải 0,12 ha; Ngũ Lạc 0,13 ha; Đôn Xuân 0,25 ha; Đôn Châu 0,10 ha. 

n. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 0,58 ha, chiếm tỷ lệ 0,002 

% tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh 0,16 ha; Đôn Xuân 0,29 ha; Đôn Châu 0,13 ha. 

o. Đất cơ sở tín ngưỡng:  

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 2,81 ha, chiếm tỷ lệ 0,01 % tổng diện 

tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 

như sau: TT. Long Thành 0,01 ha; Long Khánh 0,36 ha; Long Vĩnh 0,48 ha; 

Đông Hải 1,15 ha; Ngũ Lạc 0,75 ha; Đôn Xuân 0,06 ha. 

p. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 

 Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 4.239,67 ha, chiếm tỷ lệ 

13,51 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 42,09 ha; Long Khánh 98,52 ha; Long 

Vĩnh 3.472,17 ha; Đông Hải 229,26 ha; Ngũ Lạc 144,93 ha; Đôn Xuân 125,29 

ha; Đôn Châu 127,41 ha. 

3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 của huyện Duyên Hải là 1.116,47 

ha, chiếm 3,56 % tổng diện tích tự nhiên. Năm 2020, phân bổ đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 54,47 ha; Long Khánh 

224,95 ha; Long Vĩnh 103,91 ha; Đông Hải 631,58 ha; Đôn Xuân 101,57 ha. 

4. Đất đô thị 

Diện tích đất đô thị năm 2020 của huyện Duyên Hải là 508,03 ha, chiếm 

1,62 % tổng diện tích tự nhiên. Phân bổ tại thị trấn Long Thành. 

II. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất 

Tổng diện tích tự nhiên theo diện tích thực hiện năm 2020 (theo kết quả 

thống kê đất đai năm 2020) của huyện Duyên Hải là 31373,39 ha, tăng 832,94 

ha so với hiện trạng năm 2015. Nguyên nhân tăng do trong quá trình kiểm kê đất 

đai năm 2020 thực hiện theo phương pháp số liệu phải gắn kết với bản đồ kết 

hợp cập nhật đường triều kiệt trong bình nhiều năm nên độ chính xác về số liệu 

cao hơn kết quả kiểm kê đất đai năm 2015. 
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 1. Biến động đất nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2015–2020 diện tích đất nông nghiệp của huyện giảm 

350,06 ha. Diện tích đất nông nghiệp giảm chủ yếu do chuyển sang đất phi 

nông nghiệp.  

a. Đất trồng lúa: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 3.569,74 ha, giảm 

19,20 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 3.588,94 ha). 

b. Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 

934,86 ha, giảm 249,20 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 1.184,05 ha). 

c. Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 1.602,86 

ha, giảm 122,07 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 1.724,93 ha). 

d. Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 4.313,66 ha, 

giảm 374,35 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 4.688,01 ha). 

e. Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 

13.009,87 ha, tăng 478,30 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 12.531,57 ha). 

f. Đất làm muối: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 162,42 ha, giảm 

59,60 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 222,02 ha). 

g. Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 3,12 ha, 

giảm 3,94 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 7,06 ha). 

 2. Biến động đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 6.660,39 ha, tăng 376,25 ha so với năm 

2015 (năm 2015 có 6.284,14 ha). Diện tích đất phi nông nghiệp cụ thể như sau: 

a. Đất quốc phòng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 16,98 ha, tăng 

5,94 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 11,04 ha). 

b. Đất an ninh: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 3,04 ha, tăng 3,04 

ha so với năm 2015. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn huyện chưa 

có đất an ninh 

c. Đất thương mại dịch vụ: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 5,18 ha, 

tăng 0,77 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 4,40 ha). 

d. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 

2020 có 4,77 ha, tăng 2,03 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 2,74 ha). 

e. Đất phát triển hạ tầng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 1.835,30 ha, tăng 188,64 ha so với 
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năm 2015 (năm 2015 có 1.646,66 ha). Trong đó: Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

không biến động; đất xây dựng cơ sở y tế tăng 1,47 ha; đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo tăng 1,67 ha; đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 1,65 ha; 

đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ giảm 0,45 ha; đất giao thông giảm 

63,49 ha; đất thủy lợi tăng 4,24 ha; đất công trình năng lượng tăng 243,44 ha; 

đất công trình bưu chính viễn thông tăng 0,05 ha; đất chợ tăng 0,08 ha. 

 f. Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 

2,76 ha, giảm 2,17 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 4,93 ha). 

g. Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 357,11 ha, 

tăng 58,06 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 299,05 ha). 

h. Đất ở tại đô thị: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 55,98 ha, tăng 

0,47 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 55,51 ha). 

i. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 

34,37 ha, tăng 25,81 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 8,56 ha). 

j. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất 

năm 2020 có 0,70 ha, tăng 0,70 ha so với năm 2015. Hiện trạng sử dụng đất năm 

2015 trên địa bàn huyện chưa có đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp, 

k. Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 64,17 ha, tăng 

1,38 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 62,79 ha). 

l. Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 35,75 

ha, tăng 0,32 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 35,43 ha). 

m. Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 1,21 

ha, tăng 0,92 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 0,29 ha). 

n. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng sử dụng đất năm 

2020 có 0,58 ha, tăng 0,29 ha so với năm 2015 (năm 2015 trên địa bàn huyện có 

0,29 ha). 

o. Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 2,81 ha, 

tăng 0,72 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 2,09 ha). 

p. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 

4.239,67 ha, tăng 129,36 ha so với năm 2015 (năm 2015 có 4.110,31 ha) 

j. Đất có mặt nước chuyên dùng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 không 

còn đất có mặt nước chuyên dùng, giảm 40,02 ha (năm 2015 có 40,02 ha). 



20 

 

 

 

  2.2.3. Biến động đất chưa sử dụng 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 có 1.116,47 ha, tăng 806,75 ha so với 

năm 2015 (năm 2015 có 309,72 ha). 

2.2.4. Biến động đất đô thị 

Trong giai đoạn 2010–2015, diện tích đất đô thị giảm 18,24 ha do sai số 

trong quá trình kiểm kê đất đai. 

 Bảng 3: Biến động đất đai thời kỳ 2015-2020 

Số TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 

năm 2015 

(ha) 

Hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

đất đai  
  

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

  Tổng diện tích tự nhiên   30.540,45 31.373,39 832,94   

1 Đất nông nghiệp NNP 23.946,59 23.596,52  -350,06   

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.588,94  3.569,74  -19,20   

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.349,25  2.343,18  -6,07   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.184,05  934,86  -249,20   

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 1.724,93  1.602,86  -122,07   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.688,01  4.313,66  -374,35   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX       

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 12.531,57  13.009,87  478,30   

1.8 Đất làm muối LMU 222,02  162,42  -59,60   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 7,06  3,12  -3,94   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 6.284,14  6.660,39  376,25   

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,04  16,98  5,94   

2.2 Đất an ninh CAN   3,04  3,04   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất khu chế xuất SKT       

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,40  5,18  0,77   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,74  4,77  2,03   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS       



21 

 

 

 

Số TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 

năm 2015 

(ha) 

Hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

đất đai  
  

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.646,66  1.835,30  188,64   

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH       

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,33  2,80  1,47   

2.9.3 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 21,77  23,44  1,67   

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,77  5,42  1,65   

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH       

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH 0,45   -0,45   

2.9.7 Đất giao thông DGT 619,61  556,12  -63,49   

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 993,42  997,66  4,24   

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 1,79  245,23  243,44   

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,46  0,51  0,05   

2.9.11 Đất chợ DCH 4,05  4,13  0,08   

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT       

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,93  2,76  -2,17   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 299,05  357,11  58,06   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 55,51  55,98  0,47   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 8,56  34,37  25,81   

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS   0,70  0,70   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 62,79  64,17  1,38   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 35,43  35,75  0,32   

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX       

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,29  1,21  0,92   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,29  0,58  0,29   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,09  2,81  0,72   
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Số TT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng 

năm 2015 

(ha) 

Hiện trạng 

năm 2020 

(ha) 

Biến động 

đất đai  
  

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

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.110,31  4239,67  129,36   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 40,02   -40,02   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 309,72  1.116,47  806,75   

4 Đất khu công nghệ cao* KCN       

5 Đất khu kinh tế* KKT       

6 Đất đô thị* KDT 526,28  508,03  -18,24   

Ghi chú: * Không tổng hợp diện tích tự nhiên 

(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2015, 2020) 

III. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước  

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

(Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Duyên Hải - Quyết 

định số 1120/QĐ-UBND ngày 14/6/2019) 

Vai trò của quy hoạch sử dụng đất rất quan trọng trong quá trình giao đất 

thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương và là 

công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất 

đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Trong thời kỳ thực hiện quy hoạch sử dụng 

đất 2010-2020, huyện Duyên Hải mới vẫn chưa được thành lập. Theo Nghị 

quyết số 934/NQ-UBTVQH13, ngày 15/5/2015 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội “về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để 

thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh”, Sau khi chia tách địa phương vẫn tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch 

kết hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Duyên Hải 

(được phê duyệt tại Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 14/6/2019). Kết quả 

đạt được khá cao, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào 

nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong những 

năm qua. Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Duyên Hải cụ thể như sau: 
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Bảng 4: Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Số TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

Điều chỉnh 

QHSDĐ 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện  

(Theo hướng dẫn của Bộ 

TN&MT) 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+),  

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7)=(6)-(5) 
(8)=(6)/ 
(5)*100 

  Tổng diện tích tự nhiên   30.540,45  31.373,39  832,94  102,73  

1 Đất nông nghiệp NNP 20.265,00  23.596,52  3.331,53  116,44  

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.052,92 3.569,74  516,82  116,93  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.765,50  2.343,18  -422,32  84,73  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 812,43  934,86  122,42  115,07  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 333,79  1.602,86  1.269,07  480,20  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.346,56  4.313,66  2.967,10  320,35  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 4.295,00   -4.295,00   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 10.202,23  13.009,87  2.807,64  127,52  

1.8 Đất làm muối LMU 190,00  162,42  -27,58  85,48  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 32,06  3,12  -28,94  9,73  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 10.126,55  6.660,39  -3.466,16  65,77  

2.1 Đất quốc phòng CQP 99,21  16,98  -82,23  17,12  

2.2 Đất an ninh CAN 3,54  3,04  -0,50  85,88  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 2.867,00   -2.867,00   

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 358,36  5,18  -353,19  1,44  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 22,00  4,77  -17,23  21,70  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.074,31  1.835,30  -239,01  88,48  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,00   -3,00   

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,00  2,80  -5,21  34,92  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 200,00  23,44  -176,57  11,72  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 20,00  5,42  -14,58  27,10  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH     

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,45   -0,45   

2.9.7 Đất giao thông DGT 942,71  556,12  -386,60  58,99  

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 877,54  997,66  120,11  113,69  

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 11,48  245,23  233,75  2.136,75  
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Số TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

Điều chỉnh 

QHSDĐ 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện  

(Theo hướng dẫn của Bộ 

TN&MT) 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+),  

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 5,31  0,51  -4,79  9,68  

2.9.11 Đất chợ DCH 5,80  4,13  -1,68  71,10  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,70  2,76  -0,95  74,44  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 315,00  357,11  42,11  113,37  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 60,32  55,98  -4,34  92,81  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 30,31  34,37  4,06  113,38  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS  0,70  0,70   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 64,35  64,17  -0,18  99,72  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 41,00  35,75  -5,25  87,19  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,30  1,21  -4,09  22,89  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 205,79  0,58  -205,21   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,09  2,81  0,72  134,55  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 3.911,13  4.239,67  328,54  108,40  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 63,11   -63,11   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD 148,90  1.116,47  967,57  749,81  

4 Đất khu công nghệ cao* KCN     

5 Đất khu kinh tế* KKT 25.075,00   -25.075,00   

6 Đất đô thị* KDT 3.489,00  508,03  -2.980,97  14,56  

Ghi chú:* không tổng hợp diện tích tự nhiên 

1.1. Tổng diện tích tự nhiên 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt, tổng diện 

tích tự nhiên là 30.540,45 ha. Kết quả thực hiện năm 2020, tổng diện tích tự 

nhiên là 31.373,39 ha, tăng 832,94 ha so với phương án điều chỉnh được duyệt. 

Nguyên nhân do kiểm kê, thống kê đất đai các năm thực hiện theo theo phương 

pháp số liệu phải gắn kết với bản đồ nên độ chính xác về số liệu ngày càng cao, 

đồng thời trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích tự nhiên cảu huyện được 

cập nhật theo thay đổi của đường mép nước thấp nhất trung bình trong nhiều 
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năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam nên diện 

tích tự nhiên trên địa bàn huyện có nhiều biến động so với năm 2015. 

1.2. Nhóm đất nông nghiệp 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất nông nghiệp là 

20.265,00 ha, dự kiến giảm 3.681,59 ha so với hiện trạng. Kết quả thực hiện đạt 

23.596,52 ha, cao hơn 3.331,53 ha so với điều chỉnh QHSDĐ được duyệt, đạt 

116,44 % (đánh giá theo hướng dẫn tại biểu 02/CH của Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường - sau đây gọi là đánh 

giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch dự kiến giảm 

3.681,59 ha, nhưng thực hiện giảm 350,06 ha, đạt tỷ lệ 9,51 %.  

Cụ thể từng loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đất 

trồng lúa là 3.052,92ha, dự kiến giảm 536,02 ha so với hiện trạng. Qua thực 

hiện, đến nay đất trồng lúa là 3.569,74 ha, cao hơn 516,82 ha so với điều chỉnh 

QHSDĐ được duyệt, đạt 116,93 % (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch dự kiến giảm 536,02 ha, nhưng thực hiện chỉ 

giảm 19,20 ha, đạt tỷ lệ 3,58 %. Nguyên nhân: Do phương pháp thống kê, kiểm 

kê khác nhau; đồng thời chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện các công trình dự án. 

+ Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 đất chuyên trồng lúa nước là 2.765,50 ha, dự kiến tăng 416,25 

ha so với hiện trạng đầu kỳ. Qua thực hiện, đến nay đất chuyên trồng lúa nước là 

2.343,18 ha, thấp hơn 422,32 ha so với điều chỉnh QHSDĐ được duyệt, đạt 

84,73 % (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch 

dự kiến tăng 416,25 ha, nhưng thực hiện giảm 6,07 ha. Nguyên nhân: trong thời 

gian qua diện tích đất trồng lúa cho hiệu quả kinh tế thấp nên người dân tự 

chuyển sang đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm khá nhanh; đồng thời kết quả 

thực hiện là kết quả kiểm kê đất đai và thống kê đất đai nên độ chính xác về diện 

tích cao hơn lần kiểm kê năm 2014 (đầu vào của số liệu điều chỉnh quy hoạch). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác có 812,43 ha; dự kiến giảm 371,62 ha so 

với hiện trạng. Qua thực hiện điều chỉnh QHSDĐ, đến nay đất trồng cây hàng 

năm khác là 934,86 ha, cao hơn 122,42 ha so với điều chỉnh hoạch đến năm 

2020, đạt 115,07 % (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều 

chỉnh quy hoạch SDĐ dự kiến giảm 371,62 ha, nhưng kết quả thực hiện giảm 
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249,20 ha, đạt tỷ lệ 67,06 %. Nguyên nhân: do người dân đã mạnh dạn chuyển 

đổi mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng hoa màu nhằm đem lại hiệu quả 

kinh tế cao hơn tập trung tại xã Đôn Xuân, xã Đôn Châu và xã Ngũ Lạc.  

- Đất trồng cây lâu năm: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 đất trồng cây lâu năm có 333,79 ha; dự kiến giảm 1.391,14 ha so với diện 

tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện đạt 1.602,86 ha, cao hơn 1.269,07 ha so với điều 

chỉnh QHSDĐ được duyệt, đạt 480,20 % (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến giảm 

1.391,14 ha, thực hiện chỉ giảm 122,07 ha, đạt tỷ lệ 8,77 %. Nguyên nhân: chủ 

yếu là do người dân chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa kém hiêu quả sang đất 

trồng cây lâu năm nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời chưa thực 

hiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án chưa đạt sự 

mong đợi của điều chỉnh QHSDĐ đề ra.  

- Đất rừng phòng hộ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

rừng phòng hộ còn 1.346,56 ha; dự kiến giảm 3.341,45 ha so với hiện trạng. Kết 

quả thực hiện có 4.313,66 ha, cao hơn 2.967,10 ha so với điều chỉnh quy hoạch 

SDĐ đề ra (điều chỉnh quy hoạch dự kiến giảm 3.341,45 ha, thực hiện giảm 

374,35 ha, đạt tỷ lệ 11,20 %). Nguyên nhân: trong thời gian thực hiện điều chỉnh 

quy hoạch SDĐ, công tác thống kê, kiểm kê đã xác định lại diện tích chính xác 

đất rừng phòng hộ. 

  - Đất rừng sản xuất: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

rừng sản xuất có 4.295,00 ha; dự kiến tăng tuyệt đối 4.295,00 ha so với diện tích 

đầu kỳ. Kết quả thực hiện, đất rừng sản xuất chưa tăng theo phương án điều chỉnh 

(do chưa thống kê lại diện tích đất rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất). 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất nuôi trồng thủy sản có 10.202,23 ha; dự kiến giảm 2.329,34 ha so với 

diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện có 13.009,87 ha cao hơn 2.807,64 ha, đạt 

127,52 % so với phương án điều chỉnh quy hoạch (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến giảm 

2.329,34 ha, thực hiện tăng 478,30 ha. Nguyên nhân: trong kỳ quy hoạch, nhu 

cầu đất nuôi trồng thủy sản không tăng thêm nhưng do người dân chuyển đổi 

mục đích từ đất trồng lúa kém hiêu quả sang đất nuôi trồng thủy sản. 

- Đất làm muối: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đất làm muối có 

190,00 ha, dự kiến diện tích giảm 32,02 ha so với diện tích hiện trạng đầu kỳ. 

Kết quả thực hiện, đất làm muối có 162,42 ha, thấp hơn 27,58 ha, đạt 85,48 % 
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so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến giảm 32,02 

ha, thực hiện giảm 59,60 ha, đạt tỷ lệ 186,14 %. Nguyên nhân: trong kỳ quy 

hoạch người dân chuyển đổi mục đích từ đất nuôi trồng thuỷ sản kém hiệu quả, 

diện tích mặt nước có độ mặn cao. 

- Đất nông nghiệp khác: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

nông nghiệp khác có 32,06 ha, dự kiến tăng 25,00 ha so với hiện trạng đầu kỳ. 

Kết quả thực hiện có 3,12 ha thấp hơn 28,94 ha, đạt 9,73 % so với phương án 

điều chỉnh (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 25,00 ha, thực hiện giảm 3,94 ha. Nguyên nhân: 

do chưa thực hiện các dự án đất nông nghiệp khác đã đề ra trong kỳ điều chỉnh 

quy hoạch. 

1.3. Nhóm đất phi nông nghiệp 

 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đến năm 2020 đất phi nông 

nghiệp là 10.126,55 ha; dự kiến tăng 3.842,41 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết 

quả thực hiện có 6.660,39 ha, thấp hơn 3.466,16 ha, đạt 65,77 % so với phương 

án điều chỉnh được phê duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 3.842,41 ha, nhưng thực hiện 

tăng 376,25 ha, đạt tỷ lệ 9,79 ha so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: Do còn 

nhiều dự án chưa được triển khai thực hiện vì thiếu vốn. 

Cụ thể từng loại đất phi nông nghiệp như sau:  

- Đất quốc phòng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

quốc phòng có 99,21 ha; dự kiến tăng 88,17 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả 

thực hiện có 16,98 ha thấp hơn 82,23 ha, đạt 17,12 % so với phương án điều 

chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 88,17 ha, nhưng thực hiện tăng 5,94 ha, đạt 

tỷ lệ 6,73 %. Nguyên nhân phần lớn công trình nằm trong quy hoạch nhưng 

chưa được thực hiện.  

 - Đất an ninh: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất an ninh 

có 3,54 ha; dự kiến tăng 3,54 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện, có 

3,04 ha, thấp hơn 0,50 ha, đạt 85,88 % so với phương án điều chỉnh được duyệt. 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 3,54 ha, nhưng thực hiện tăng 

3,04 ha, đạt 85,88 %. Nguyên nhân do một số công trình nằm trong định hướng 

quy hoạch nhưng chưa được thực hiện. 
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- Đất khu công nghiệp: Diện tích hiện trạng đầu kỳ là 0 ha. Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đất khu công nghiệp có 2.867,00 ha; dự kiến tăng tuyệt 

đối 2.867,00 ha so với diện tích đầu kỳ. 

Kết quả thực hiện chưa có đất khu công nghiệp, chưa đạt so với phương 

án điều chỉnh được duyệt. Nguyên nhân do các công trình chuyển mục đích sang 

đất khu công nghiệp chưa thực hiện (Dự án xây dựng hạ tầng Khu dịch vụ công 

nghiệp Ngũ Lạc, Dự án hạ tầng Khu Công nghiệp Ngũ Lạc, Dự án xây dựng hạ 

tầng Khu kho ngoại quan (logistic).... 

- Đất thương mại, dịch vụ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất thương mại, dịch vụ có 358,36 ha; dự kiến tăng 353,96 ha so với diện 

tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện có 5,18 ha thấp hơn 353,19 ha, đạt 1,44 % so với 

phương án điều chỉnh (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều 

chỉnh dự kiến tăng 353,96 ha, nhưng thực hiện tăng 0,77 ha, đạt tỷ lệ 0,22 % 

phương án điều chỉnh đề ra. Nguyên nhân: Do nhiều dự án chưa được triển khai 

thực hiện vì thiếu vốn. 

  - Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất được duyệt đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 22,00 ha; dự kiến 

tăng 19,26 ha so với hiện trạng. Kết quả thực hiện có 4,77 ha thấp hơn 17,23 ha, 

đạt 21,70 % so với phương án điều chỉnh (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 19,26 ha, 

nhưng thực hiện tăng 2,03 ha, đạt tỷ lệ 10,55 %. Nguyên nhân: do phương pháp 

thống kê, kiểm kê lại chỉ tiêu đất, đồng thời do một số công trình nằm trong định 

hướng quy hoạch nhưng chưa được thực hiện. 

 - Đất phát triển hạ tầng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

đất phát triển hạ tầng có 2.074,31 ha; dự kiến tăng 427,65 ha so với hiện trạng. 

Kết quả thực hiện có 1.835,30 ha thấp hơn 239,01 ha, đạt 88,48 % so với 

phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch dự kiến tăng 427,65 ha, nhưng thực hiện tăng 

188,64 ha, đạt tỷ lệ 44,11 %.  

  Trong đó, từng chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng như sau: 

 + Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Hiện trạng đầu kỳ trên địa bàn huyện 

chưa có đất xây dựng cơ sở văn hóa. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất xây dựng cơ sở văn hóa có 3,00 ha; dự kiến tăng 3,00 ha so với diện 

tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện phương án điều chỉnh, trên địa bàn huyện chưa có 
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đất văn hóa; chưa đạt so với phương án được duyệt. Nguyên nhân: do một số 

công trình nằm trong quy hoạch nhưng chưa được thực hiện. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích hiện trạng đầu kỳ là 1,33 ha. Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất cơ sở y tế có 8,00 ha, dự kiến tăng 

6,67 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 2,80 ha thấp hơn 5,21 ha, 

đạt 34,92 % so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 6,67 ha, 

nhưng thực hiện tăng 1,47 ha, đạt tỷ lệ 21,95 %. Nguyên nhân: do một số dự án, 

công trình chưa thực hiện, đồng thời do phương pháp thống kê, kiểm kê các năm 

đã tính toán lại số liệu chính xác chỉ tiêu đất cơ sở y tế. 

 + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất được duyệt đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo có 200,00 ha; dự 

kiến tăng 178,23 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 23,44 ha thấp 

hơn 176,57 ha, đạt 11,72 % so với phương án điều chỉnh quy hoạch (đánh giá 

theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch dự kiến tăng 

178,23 ha, nhưng thực hiện tăng 1,67 ha, đạt tỷ lệ 0,94 %. Nguyên nhân: do đã 

thực hiện một công trình: Trường THPT huyện Duyên Hải, Xây dựng Trường 

Tiểu học Đông Hải, Trường Tiểu học Long Vĩnh A...Tuy nhiên vẫn còn nhiều 

công trình chưa triển khai thực hiện được nên tỷ lệ thực hiện còn thấp. 

 + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất được duyệt đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao có 20,00 ha; dự kiến tăng 

16,23 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 5,42 ha thấp hơn 14,58 ha, 

đạt 27,10 % so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 16,23 ha, 

nhưng thực hiện tăng 1,65 ha, đạt tỷ lệ 10,17 %. Nguyên nhân: Do đất xây dựng 

cơ sở thể dục thể thao chưa thực hiện các công trình đã đề ra. Tiêu biểu như: Sân 

vận động xã Long Vĩnh, Sân vận động thị trấn Long Thành...... đồng thời do 

phương pháp thống kê, kiểm kê các năm đã tính toán lại số liệu chính xác chỉ 

tiêu đất cơ sở thể dục thể thao. 

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất được duyệt có 0,45 ha; dự kiến không biến động so với diện tích đầu 

kỳ. Kết quả thực hiện trên địa bàn huyện không còn đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất dự kiến không biến động, nhưng thực hiện giảm 0,45 ha. 

Nguyên nhân: do phương pháp thống kê, kiểm kê các năm đã tính toán lại số 

liệu chính xác chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ. 
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 + Đất giao thông: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

giao thông có 942,71 ha; dự kiến tăng 323,10 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả 

thực hiện là 556,12 ha thấp hơn 386,60 ha, đạt 58,99 % so với phương án điều 

chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 323,10 ha, nhưng thực hiện giảm 63,49 ha. 

Nguyên nhân: Đất giao thông thực tế đã tăng do thực hiện các tuyến giao thông 

đề ra qua kế hoạch sử dụng đất các năm. Phần diện tích giảm chủ yếu do kiểm 

kê đất đai năm 2019 đã xác định lại chính xác diện tích đất giao thông trên địa 

bàn huyện. 

 + Đất thủy lợi: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất thủy 

lợi có 877,54 ha; dự kiến giảm 115,88 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực 

hiện là 997,66 ha cao hơn 120,11 ha, đạt 113,69 % so với phương án điều chỉnh 

được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất dự kiến giảm 115,88 ha, nhưng thực hiện tăng 4,24 ha. 

Nguyên nhân: do đã thực hiện các công trình bãi chứa bùn nhưng không đưa vào 

kết quả chu chuyển đất đai của huyện do hình thức sử dụng các bãi chứa đất nạo 

vét không làm thay đổi kết cấu, diện tích đất mặt canh tác của loại đất đang sử 

dụng canh tác, các bãi chứa đất sử dụng một thời gian sẽ vận chuyển đi nơi khác 

trả lại lớp mặt canh tác. Do đó doanh nghiệp với hộ dân tự thỏa thuận theo 

hướng xã hội hóa để thực hiện công trình. Phần còn lại do kiểm kê, thống kê đất 

đai các năm, cụ thể là kiểm kê đất đai năm 2019 đã xác định lại chính xác diện 

tích đất thủy lợi trên địa bàn huyện. 

  + Đất công trình năng lượng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất công trình năng lượng có 11,48 ha; dự kiến tăng 9,69 ha so với diện 

tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 245,23 ha cao hơn 233,75 ha, đạt 2.136,75 % 

so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 9,69 ha, 

nhưng thực hiện tăng 243,44 ha, đạt tỷ lệ rất cao. Nguyên nhân: Chủ yếu do 

kiểm kê, thống kê đất đai các năm, cụ thể là kiểm kê đất đai năm 2019 đã cập 

nhật Nhà máy điện gió Đông Hải nên diện tích đất công trình năng lượng tăng. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất được duyệt đất công trình bưu chính viễn thông có 5,31 ha; dự kiến tăng 4,85 

ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 0,51 ha thấp hơn 4,79 ha, đạt 

9,68 % so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 4,85 ha, 

nhưng thực hiện tăng 0,05 ha, đạt tỷ lệ 1,11 %. Nguyên nhân: do một số công 
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trình nằm trong quy hoạch nhưng chưa được thực hiện và do kết quả thống kê, 

kiểm kê các năm đã xác định lại diện tích đất công trình bưu chính viễn thông. 

+ Đất chợ: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất chợ có 5,80 

ha, dự kiến tăng 1,75 ha so với hiện trạng đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 4,13 ha 

thấp hơn 1,68 ha, đạt 71,10 % so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá 

theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch dự kiến tăng 

1,75 ha, nhưng thực hiện tăng 0,08 ha, đạt tỷ lệ 4,42 %. Nguyên nhân: do một số 

công trình chợ chưa được thực hiện, đồng thời do kiểm kê, thống kê đất đai các 

năm, diện tích đất chợ có biến động so với đầu kỳ. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt 3,70 ha, dự kiến giảm 1,23 ha so với hiện trạng đầu kỳ. Kết quả thực hiện 

là 2,76 ha thấp hơn 0,95 ha, đạt 74,44 % so với phương án điều chỉnh được duyệt 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất dự kiến giảm 1,23 ha, nhưng thực hiện giảm 2,17 ha, đạt tỷ lệ 177,14 

%. Nguyên nhân do phương pháp thống kê, kiểm kê các kỳ khác nhau, dẫn đến 

biến động số liệu, đồng thời diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải đã được xác 

định lại theo đúng hiện trạng. 

- Đất ở tại nông thôn: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

ở tại nông thôn có 315,00 ha; dự kiến tăng 15,95 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết 

quả thực hiện là 357,11 ha, cao hơn 42,11 ha, đạt 113,37 % so với phương án 

điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 15,95 ha, nhưng thực hiện tăng 58,06 

ha, đạt tỷ lệ 364,02 %. Nguyên nhân: do phương pháp thống kê, kiểm kê các kỳ 

đã tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở của người 

dân nên diện tích đất ở tại nông thôn biến động tăng so với đầu kỳ. 

- Đất ở tại đô thị: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất ở tại 

đô thị có 60,32 ha; dự kiến tăng 4,81 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực 

hiện là 55,98 ha thấp hơn 4,34 ha, đạt 92,81 % so với phương án điều chỉnh 

được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 4,81 ha, nhưng thực hiện tăng 0,47 ha, đạt tỷ lệ 

9,87 %. Nguyên nhân: do một số nhu cầu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp 

sang đất ở tại đô thị của người dân chưa được thực hiện. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất xây dựng trụ sở cơ quan có 30,31 ha; dự kiến tăng 21,75 ha so với diện 

tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện là 34,37 ha cao 4,06 ha, đạt 113,38 % so với 
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phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 21,75 ha, nhưng thực 

hiện tăng 25,81 ha, đạt tỷ lệ 118,65 %. Nguyên nhân: do phương pháp thống kê, 

kiểm kê các kỳ đã tổng hợp, xác định lại diện tích đất trụ sở cơ quan, cập nhật 

khu trung tâm hành chính huyện tại xã Ngũ Lạc.  

 - Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích hiện trạng đầu 

kỳ là 0 ha. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất xây dựng trụ sở cơ 

quan dự kiến không thay đổi. Kết quả thực hiện được 0,70 ha cao hơn 0,70 ha so 

với phương án điều chỉnh được duyệt. Nguyên nhân chính do kiểm kê đất đai 

năm 2019 diện tích tăng Cụ thể: Trung tâm quản lý luồng tàu, Hạt quản lý 

đường bộ. 

  - Đất cơ sở tôn giáo: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất 

cơ sở tôn giáo có 64,35 ha; dự kiến tăng 1,56 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả 

thực hiện có 64,17 ha, thấp hơn 0,18 ha, đạt 99,72 % so với phương án điều 

chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 1,56 ha, thực hiện tăng 1,38 ha, đạt tỷ lệ 

88,44 %. Nguyên nhân: do một số công trình cơ sở tôn giáo chưa được thực 

hiện, đồng thời do biến động số liệu thống kê, kiểm kê qua các năm. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất được duyệt đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng là 41,00 ha; dự kiến tăng 5,57 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện 

có 35,75 ha thấp hơn 5,25 ha, đạt 87,19 % so với phương án điều chỉnh được 

duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất dự kiến tăng 5,57 ha, nhưng thực hiện tăng 0,32 ha, đạt tỷ lệ 5,70 %. 

Nguyên nhân: do các công trình đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng đề ra chưa được thực hiện, đồng thời do biến động số liệu thống kê, kiểm 

kê qua các năm. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích hiện trạng đầu kỳ là 0,29 ha. Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt là 5,30 ha; dự kiến tăng 5,01 ha so với 

diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện có 1,21 ha thấp hơn 4,09 ha, đạt 22,89 % so 

với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 5,01 ha nhưng thực 

hiện tăng 0,92 ha, đạt tỷ lệ 18,37 %. Nguyên nhân: do các công trình đất sinh 

hoạt cộng đồng đề ra chưa được thực hiện, đồng thời do biến động số liệu thống 

kê, kiểm kê qua các năm. 
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- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất được duyệt đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 205,79 ha; dự kiến tăng 

205,50 ha so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện được 0,58 ha, thấp hơn 

205,21 ha so với phương án điều chỉnh được duyệt (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến tăng 205,50 

ha, kết quả thực hiện tăng 0,29 ha, đạt tỷ lệ 0,14 %. Nguyên nhân: do các công 

trình đất khu vui chơi, giải trí công cộng đề ra chưa được thực hiện (chủ yếu các 

khu vực cây xanh thể dục thể thao, cây xanh cách ly thuộc quy hoạch khu kinh 

tế Định An), đồng thời do biến động số liệu thống kê, kiểm kê qua các năm. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt 

đất cơ sở tín ngưỡng có 2,09 ha; dự kiến không thay so với diện tích đầu kỳ. Kết 

quả thực hiện được 2,81 ha, cao hơn 0,72 ha, đạt tỷ lệ 134,55 % so với phương 

án điều chỉnh được duyệt (Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự kiến không đổi, 

kết quả thực hiện tăng 0,72 ha). Nguyên nhân: Đất cơ sở tín ngưỡng trong kỳ 

kiểm kê đất đai năm 2019 diện tích tăng so với số liệu hiện trạng đầu kỳ. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

được duyệt đất sông, ngòi, kênh, rạch có 3.911,13 ha, dự kiến giảm 199,18 ha so 

với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện được 4.239,67 ha cao hơn 328,54 ha so 

với phương án điều chỉnh được duyệt (Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự 

kiến giảm 199,18 ha, kết quả thực hiện tăng 129,36 ha). Nguyên nhân: chủ yếu 

do biến động số liệu thống kê, kiểm kê qua các năm. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được 

duyệt đất có mặt nước chuyên dùng có 63,11 ha, dự kiến tăng 23,09 ha so với 

hiện trạng đầu kỳ. Kết quả thực hiện không còn đất có mặt nước chuyên dùng. 

Dự kiến tăng 23,09 ha, nhưng thực hiện giảm 40,02 ha. Nguyên nhân: do diện 

tích các khu đổ bùn trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 đã được thống kê sang 

đất bằng chưa sử dụng. 

1.4. Nhóm đất chưa sử dụng 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt đất chưa sử dụng có 148,90 

ha; dự kiến giảm 160,82 so với diện tích đầu kỳ. Kết quả thực hiện có 1.116,47 

ha cao hơn 967,57 ha, đạt 749,81 % so với phương án điều chỉnh được duyệt 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất dự kiến giảm 160,82 ha, nhưng thực hiện tăng 806,75 ha. Nguyên 

nhân: do biến động số liệu thống kê, kiểm kê qua các năm, diện tích đất chưa sử 

dụng tăng so với đầu kỳ. 
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1.5. Đất khu kinh tế 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là 25.075,00 

ha. Qua thực hiện, đến nay khu kinh tế chưa triển khai thực hiện, thấp hơn 

25.075,00 ha so với phương án điều chỉnh được duyệt. Nguyên nhân do chưa 

thực hiện các dự án thuộc khu kinh tế Định An theo điều chỉnh quy hoạch đề ra. 

1.6. Đất đô thị 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được duyệt là ha. Qua 

thực hiện, đến nay đất đô thị là ha, thấp hơn ha so với phương án điều chỉnh 

được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện các chỉ tiêu theo điều chỉnh quy 

hoạch đề ra, phần còn lại do thống kê, kiểm kê các năm diện tích tự nhiên thị 

trấn Long Thành biến động so với đầu kỳ. 



35 

 

 

 

PHẦN II 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

I. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng đất 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất 

của cấp tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cấp tỉnh 

cho các huyện, thị xã, thành phố theo đó chỉ tiêu các loại đất được phân bổ trên 

địa bàn huyện Duyên Hải đến năm 2020 như sau: 

Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện Duyên Hải 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Diện tích  

cấp tỉnh 

phân bổ 

 (ha) 

(1) (2) (3) (4) 

  Tổng diện tích tự nhiên   31.374,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 21.355,00  

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.556,00  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.335,00  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 672,00  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 798,00  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.814,00  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 2.666,00  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 11.682,00  

1.8 Đất làm muối LMU 162,00  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 9.327,00  

2.1 Đất quốc phòng CQP 266,00  

2.2 Đất an ninh CAN 4,00  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.497,00  

2.4 Đất khu chế xuất SKT   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 261,00  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 75,00  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 2.309,00  
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Diện tích  

cấp tỉnh 

phân bổ 

 (ha) 

 Trong đó:   

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,00  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,00  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 36,00  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 18,00  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,00  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 528,00  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 69,00  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 37,00  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,00  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 64,00  

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 36,00  

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

3 Đất chưa sử dụng CSD 692,00  

4 Đất khu công nghệ cao* KCN   

5 Đất khu kinh tế* KKT   

6 Đất đô thị* KDT   

Ghi chú: * Không tổng hợp diện tích tự nhiên 

2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành lĩnh vực 

2.1. Nhóm đất nông nghiệp  

- Hiện trạng năm 2020 là 23.596,52 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 21.355,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

2.150,97 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 
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- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 19.204,03 ha, giảm 4.392,49 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 23.596,52 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 4.755,57 ha do chuyển sang đất quốc phòng 120,10 

ha; đất an ninh 0,84 ha; đất khu công nghiệp 2.528,10 ha; đất thương mại, dịch 

vụ 374,87 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 61,00 ha; đất phát triển hạ tầng 

1.214,71 ha; đất có di tích lịch sử văn hóa 0,27 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 

1,41 ha; đất ở tại nông thôn 148,72 ha; đất ở tại đô thị 17,24 ha; đất trụ sở cơ 

quan 5,47 ha; đất tổ chức sự nghiệp 1,00 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 4,51 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 1,09 ha; đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 276,14 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,10 ha.  

+ Chu chuyển tăng: 363,08 ha, được lấy từ đất sông, ngòi, kênh rạch suối 

2,10 ha, đất chưa sử dụng 360,98 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 4.392,49 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 19.204,03 ha, chiếm 61,21 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 18.840,95 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 151,94 ha; Long Khánh 3.743,20 ha; Long 

Vĩnh 5.397,73 ha; Đông Hải 5.081,55 ha; Ngũ Lạc 1.591,87 ha; Đôn Xuân 

1.650,61 ha; Đôn Châu 1.587,13 ha.  

a. Đất trồng lúa 

- Hiện trạng năm 2020 là 3.569,74 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3.556,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

31,66 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3.524,34 ha, giảm 45,40 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 3.569,74 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 45,40 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm 

khác 25,00 ha; đất nông nghiệp khác 6,30 ha; đất thương mại dịch vụ 0,30 ha; 

đất phát triển hạ tầng 10,98 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,00 ha; đất trụ sở cơ 

quan 0,37 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 1,45 ha.  
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+ Cân đối tăng giảm: giảm 45,40 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 3.524,34 ha, chiếm 11,23 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 3.524,34 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Ngũ Lạc 1.189,25 ha; Đôn Xuân 859,10 ha; Đôn Châu 1.475,99 ha.  

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

- Hiện trạng năm 2020 là 2.343,18 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.335,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 bằng so với 

chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2.335,00 ha, tăng -8,18 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 2.343,18 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 15,66 ha do chuyển sang đất trồng cây hàng năm 

khác 10,00 ha; đất phát triển hạ tầng 4,29 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 1,00 

ha; đất trụ sở cơ quan 0,37 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 7,48 ha do nhận từ đất trồng lúa 1 vụ 7,48 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 8,18 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 2.335,00 ha, chiếm 7,44 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2.327,52 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã Ngũ Lạc 7,48 ha; Đôn Xuân 855,40 ha; Đôn Châu 1.472,12 ha. 

Hạng mục: Chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ sang trồng 2 vụ tại xã Ngũ Lạc, 

diện tích 7,48ha. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Hiện trạng năm 2020 là 934,86 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 672,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

25,09 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 697,09 ha, giảm 237,77 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Hiện trạng năm 2020 là 934,86 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 262,77 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 

0,08 ha; đất nông nghiệp khác 3,70 ha; đất quốc phòng 22,83 ha; đất an ninh 

0,08 ha; đất khu công nghiệp 151,20 ha; đất thương mại dịch vụ 1,02 ha; đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp 0,73 ha; đất phát triển hạ tầng 70,31 ha; đất bãi thải, 

xử lý chất thải 1,00 ha; đất ở tại nông thôn 7,00 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,38 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 5,03 ha. 

+ Chu chuyển tăng : 25,00 ha do nhận từ đất trồng lúa 25,00 ha.  

+ Cân đối tăng giảm: giảm 237,77 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 697,09 ha, chiếm 2,22 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 672,09 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 4,54 ha; Long Khánh 2,24 ha; Long Vĩnh 

92,77 ha; Đông Hải 497,64 ha; Ngũ Lạc 11,90 ha; Đôn Xuân 45,15 ha; Đôn 

Châu 42,85 ha.  

  Bảng 6: Các công trình đất trồng cây hàng năm khác thực hiện trong  

thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Chuyển đổi đất lúa sang cây hàng 

năm khác xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 5,00 - 5,00 

2 
Chuyển đổi đất lúa sang cây hàng 

năm khác xã Đôn Xuân 
Xã Đôn Xuân 5,00 - 5,00 

3 
Chuyển đổi đất lúa sang cây hàng 

năm khác xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 15,00 - 15,00 

c. Đất trồng cây lâu năm 

- Hiện trạng năm 2020 là 1.602,86 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 798,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

122,33 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 675,67 ha, giảm 927,20 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 1.602,86 ha. 
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+ Chu chuyển giảm: 927,20 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ 20,00 

ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,51 ha; đất nông nghiệp khác 15,00 ha; đất quốc 

phòng 9,50 ha; đất an ninh 0,48 ha; đất khu công nghiệp 603,45 ha; đất thương 

mại dịch vụ 40,14 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 21,10 ha; đất phát triển 

hạ tầng 169,46 ha; đất di tích lịch sử 0,27 ha; đất ở tại nông thôn 18,00 ha; đất ở 

tại đô thị 4,70 ha; đất trụ sở cơ quan 2,10 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 0,33 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 1,09 ha; đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 21,07 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 927,20 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 675,67 ha, chiếm 2,15 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 675,67 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 4,35 ha; Long Khánh 55,74 ha; Long Vĩnh 

273,43 ha; Đông Hải 12,94 ha; Ngũ Lạc 73,93 ha; Đôn Xuân 198,78 ha; Đôn 

Châu 56,49 ha.  

d. Đất rừng phòng hộ 

- Hiện trạng năm 2020 là 4.313,66 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.814,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

765,86 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2.579,86 ha, giảm 1.733,80 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 4.313,66 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 2.766,28 ha do chuyển sang đất rừng sản xuất 

2.666,44 ha; đất quốc phòng 49,74 ha; đất phát triển hạ tầng 13,07 ha; đất ở tại 

nông thôn 4,20 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 32,83 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1.032,48 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm 20,00 

ha; đất nuôi trồng thủy sản 651,50 ha; đất chưa sử dụng 360,98 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 1.733,80 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 2.579,86 ha, chiếm 8,22 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1.547,38 ha. 
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+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: Long Khánh 766,59 ha; Long Vĩnh 691,20 ha; Đông Hải 1.122,08 ha.  

  Bảng 7: Các công trình đất rừng phòng hộ thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 

Đầu tư trồng rừng phòng hộ ven 

biển ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh 

Trà Vinh giai đoạn 2021-2025: địa 

bàn Duyên Hải 

Xã Đông Hải 256,00 102,00 154,00 

2 

Cải tạo rừng kém hiệu quả, sắp xếp 

lại rừng theo hướng tập trung, thuần 

loài kết hợp với nuôi trồng thủy sản: 

địa bàn Duyên Hải 

Xã Đông Hải 371,00 345,00 26,00 

3 
 Trồng rừng phòng hộ thuộc khu 

bảo tồn Long Khánh  
Xã Long Khánh 885,72 304,22 581,50  

4 

 Trồng rừng phòng hộ theo Chương 

trình bảo vệ và phát triển rừng bền 

vững của Chính phủ  

Xã Long Vĩnh, 

xã Long Khánh 
270,98  270,98 

e. Đất rừng sản xuất 

- Hiện trạng năm 2020 là không có. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.666,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

26,05 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2.692,05 ha, tăng 2.692,05 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là không có. 

+ Chu chuyển tăng: 2.692,05 ha do nhận từ đất rừng phòng hộ 2.666,44 ha; 

đất nuôi trồng thủy sản 25,61 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 2.692,05 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 2.692,05 ha, chiếm 8,58 % diện tích tự nhiên. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: Long Khánh 254,44 ha; Long Vĩnh 112,08 ha; Đông Hải 2.325,53 ha.  

 Bảng 8: Các công trình đất rừng sản xuất thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang 

rừng sản xuất 

Xã Long 

Khánh 
254,44 - 254,44 

2 
Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang 

rừng sản xuất 
Xã Long Vĩnh 100,47 - 100,47 

3 
Chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang 

rừng sản xuất 
Xã Đông Hải 2.311,53 - 2.311,53 

4 Đất rừng sản xuất tại xã Long Vĩnh Xã Long Vĩnh 11,61 - 11,61 

5 Đất rừng sản xuất tại xã Đông Hải Xã Đông Hải 14,00 - 14,00 

f. Đất nuôi trồng thủy sản 

- Hiện trạng năm 2020 là 13.009,87 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 11.682,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

2.744,08 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 8.937,92 ha, giảm 4.071,96 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 13.009,87 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 4.106,66 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ 

651,50 ha; đất rừng sản xuất 25,61 ha; đất quốc phòng 38,03 ha; đất an ninh 

0,28 ha; đất khu công nghiệp 1.773,45 ha; đất thương mại dịch vụ 333,41 ha; đất 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 39,17 ha; đất phát triển hạ tầng 950,87 ha; 

đất bãi thải, xử lý chất thải ha; đất ở tại nông thôn 58,14 ha; đất ở tại đô thị 

12,54 ha; đất trụ sở cơ quan 3,00 ha; đất trụ sở tổ chức sự nghiệp 1,00 ha;  đất 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 2,35 ha; đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 217,21 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,10 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 34,71 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

0,08 ha; đất trồng cây lâu năm 0,51 ha; đất làm muối 32,02 ha; đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 2,10 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 4.071,96 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 8.937,92 ha, chiếm 28,49 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 8.903,21 ha. 
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+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 143,05 ha; Long Khánh 2.664,21 ha; Long 

Vĩnh 4.228,16 ha; Đông Hải 1.052,17 ha; Ngũ Lạc 291,64 ha; Đôn Xuân 547,06 

ha; Đôn Châu 11,64 ha.  

  Bảng 9: Các công trình đất nuôi trồng thủy sản thực hiện trong thời kỳ 

2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Hạ tầng nuôi tôm tại xã Đôn Châu Xã Đôn Châu 5,28 4,99 0,29 

2 Hạ tầng nuôi tôm tại xã Đôn Xuân Xã Đôn Xuân 5,30 5,00 0,30 

3 

Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản 

các xã Đông Hải, Long Vĩnh, Xã 

Ngũ Lạc 

Xã Ngũ Lạc 2,10 - 2,10 

4 
Chuyển mục đích đất làm muối sang 

đất nuôi trồng thủy sản 
Xã Đông Hải 32,02 - 32,02 

g. Đất làm muối 

- Hiện trạng năm 2020 là 162,42 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 162,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

93,01 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 68,99 ha, giảm 93,43 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 162,42 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 93,43 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 

32,02 ha; đất phát triển hạ tầng 0,03 ha; đất ở tại nông thôn 61,38 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 93,43 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 68,99 ha, chiếm 0,22 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 68,99 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến đơn vị hành chính xã Đông 

Hải là 68,99 ha.  

h. Đất nông nghiệp khác 

- Hiện trạng năm 2020 là 3,12 ha. 
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- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 28,12 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 28,12 ha, tăng 25,00 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 3,12 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 25,00 ha do nhận từ đất trồng lúa 6,30 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 3,70 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 25,00 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 28,12 ha, chiếm 0,09 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 3,12 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã: Long Vĩnh 0,10 ha; Đông Hải 2,19 ha; Ngũ Lạc 25,15 ha; Đôn Xuân 

0,52 ha; Đôn Châu 0,17 ha.  

Hạng mục: Khu phát triển chăn nuôi tập trung tại xã Ngũ Lạc, diện tích 

25,00 ha. 

2.2. Đất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng năm 2020 là 6.660,39 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 9.327,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

2.622,29 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 11.949,29 ha, tăng 5.288,89 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 6.660,39 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 2,10 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 2,10 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 5.290,99 ha do nhận từ đất trồng lúa 14,10 ha; đất 

trồng cây hàng năm khác 258,99 ha; đất trồng cây lâu năm 891,69 ha; đất rừng 

phòng hộ 99,84 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3.429,55 ha; đất làm muối 61,41 ha; 

đất chưa sử dụng 535,42 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 5.288,89 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 11.949,29 ha, chiếm 38,09 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 6.658,29 ha. 
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+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 356,09 ha; Long Khánh 1.212,68 ha; Long 

Vĩnh 4.135,57 ha; Đông Hải 1.693,03 ha; Ngũ Lạc 1.897,18 ha; Đôn Xuân 

1.025,78 ha; Đôn Châu 1.628,94 ha.  

a. Đất quốc phòng 

- Hiện trạng năm 2020 là 16,98 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 266,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

80,75 ha so với chỉ tiêu tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 185,25 ha, tăng 168,27 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 16,98 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 168,27 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

22,83 ha; đất trồng cây lâu năm 9,50 ha; đất rừng phòng hộ 49,74 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 38,03 ha; đất trụ sở cơ quan 0,07 ha; đất sông ngòi, kênh, rạch, 

suối 0,10 ha; đất chưa sử dụng 48,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 168,27 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 185,25 ha, chiếm 0,59 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 16,98 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh 7,97 ha; Long Vĩnh 14,73 ha; Đông Hải 162,55 ha.  

Bảng 10: Các công trình đất quốc phòng thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 10 
Xã Đông Hải 75,00 -  75,00 

2 

Nhu cầu đất quốc phòng tại H. 

Duyên Hải - Vị trí 1 (150 ha có 80 

ha đất mặt nước ven biển) 

Xã Đông Hải 70,00  -  70,00 

3 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 2 
Xã Long Vĩnh 5,56 5,56 0,00 

4 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 4 
Xã Long Vĩnh 1,00 -  1,00 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

5 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 5 
Xã Long Khánh 3,87 3,80 0,07 

6 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 6 
Xã Đông Hải 0,80 -  0,80 

7 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 7 
Xã Long Vĩnh 0,10 -  0,10 

8 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 9 
Xã Đông Hải 12,00 -  12,00 

9 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 11 
Xã Long Vĩnh 2,80 -  2,80 

10 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 12 
Xã Long Vĩnh 0,40 -  0,40 

11 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 14 
Xã Long Khánh 4,00 -  4,00 

12 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 8 
Xã Long Khánh 0,10 -  0,10 

13 
Nhu cầu đất quốc phòng tại  

H. Duyên Hải - Vị trí 15 
Xã Đông Hải 2,00 -  2,00 

b. Đất an ninh 

- Hiện trạng năm 2020 là 3,04 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 4,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,07 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4,07 ha, tăng 1,03 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 3,04 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,03 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 0,08 

ha; đất trồng cây lâu năm 0,48 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,28 ha; đất phát triển 

hạ tầng 0,12 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,07 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,03 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 4,07 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 3,04 ha. 
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+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, 

thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,23 ha; Long Khánh 0,10 ha; Long Vĩnh 0,15 

ha; Đông Hải 0,35 ha; Ngũ Lạc 3,04 ha; Đôn Xuân 0,10 ha; Đôn Châu 0,10 ha.  

Bảng 11: Các công trình đất an ninh thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 1 (Trụ sở công an thị 

trấn Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,23 - 0,23 

2 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 5 (Trụ sở công an xã 

Đôn Xuân) 

Xã Đôn Xuân 0,10 - 0,10 

3 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 7 (Trụ sở công an xã Xã 

Ngũ Lạc) 

Xã Ngũ Lạc 0,10 - 0,10 

4 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 4 (Trụ sở công an xã 

Long Vĩnh) 

Xã Long Vĩnh 0,15 - 0,15 

5 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 2 (Trụ sở công an xã 

Đông Hải) 

Xã Đông Hải 0,25 - 0,25 

6 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 3 (Trụ sở công an xã 

Long Khánh) 

Xã Long 

Khánh 
0,10 - 0,10 

7 

Nhu cầu đất an ninh tại H. Duyên 

Hải - Vị trí 6 (Trụ sở công an xã 

Đôn Châu) 

Xã Đôn Châu 0,10 - 0,10 

c. Đất khu công nghiệp 

- Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện không có đất khu công nghiệp. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1.497,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

1.522,07 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3.019,07 ha, tăng 3.019,07 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện không có đất khu công nghiệp. 

+ Chu chuyển tăng: 3.019,07 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

151,20 ha; đất trồng cây lâu năm 603,45 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1.773,45 ha; 
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đất phát triển hạ tầng 203,74 ha; đất ở tại nông thôn 8,52 ha; đất sông, ngòi, 

kênh, rạch 175,14 ha; đất chưa sử dụng 103,57 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 3.019,07 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 3.019,07 ha, chiếm 9,62 % diện tích tự nhiên. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh 72,17 ha; Đông Hải 155,10 ha; Ngũ Lạc 1.071,23 ha; 

Đôn Xuân 591,00 ha; Đôn Châu 1.129,57 ha.  

 Bảng 12: Các công trình khu công nghiệp thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Dự án xây dựng hạ tầng Khu dịch 

vụ công nghiệp Xã Ngũ Lạc 

Xã Đôn Châu, 

xã Ngũ Lạc, 

xã Long 

Khánh 

305,00 - 305,00 

2 
Dự án hạ tầng Khu Công nghiệp 

Xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 936,00 - 936,00 

3 
Dự án xây dựng hạ tầng Khu kho 

ngoại quan (logistic) 
Xã Đôn Châu 101,00 - 101,00 

4 Kho ngoại quan (Khu đổ bùn K8) Xã Đông Hải 155,10 - 155,10 

5 
Khu công nghiệp Đôn Xuân-Đôn 

Châu  
Xã Đôn Châu 936,00 - 934,00 

6 
Khu công nghiệp Định An (Khu 

kinh tế Định An) 
Xã Đôn Xuân 591,00 - 591,00 

d. Đất thương mại dịch vụ 

- Hiện trạng năm 2020 là 5,18 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 261,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

155,08 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 416,08 ha, tăng 410,90 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 5,18 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 410,90 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,30 ha; đất trồng cây 

hàng năm khác 1,02 ha; đất trồng cây lâu năm 40,14 ha; đất nuôi trồng thủy sản 

333,41 ha;đất ở tại đô thị 2,38 ha; đất trụ sở cơ quan 0,28 ha; đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,12 ha; đất chưa sử dụng 33,25 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: tăng 410,90 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 416,08 ha, chiếm 1,33 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 5,18 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 30,71 ha; Long Khánh 88,28 ha; Long 

Vĩnh 6,58 ha; Đông Hải 7,21 ha; Ngũ Lạc 154,94 ha; Đôn Xuân 6,09 ha; Đôn 

Châu 122,27 ha.  

Bảng 13: Các công trình đất thương mại thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Cửa hàng xăng dầu An An Bình Xã Long Vĩnh 0,05 0,03 0,02 

2 Cửa hàng xăng dầu Út Nhì 
TT. Long 

Thành 
0,12 - 0,12 

3 Cửa hàng xăng dầu Châu Khoa Xã Long Vĩnh 0,12 - 0,12 

4 
Đất thương mại dịch vụ TT. Long 

Thành  

TT. Long 

Thành 
0,38 - 0,38 

5 Siêu thị 
TT. Long 

Thành 
0,10 - 0,10 

6 

Công trình thương mại dịch vụ  

(Theo QH chung xây dựng TT. 

Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
4,54 - 4,54 

7 
Công trình dịch vụ đô thị (Theo QH 

chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
11,75 - 11,75 

8 
Công trình dịch vụ cảng (Theo QH 

chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
7,08 - 7,08 

9 
Công cộng đơn vị ở (Theo QH 

chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,81 - 0,81 

10 
Ngân hàng (Theo QH chung xây 

dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,99 - 0,99 

11 

 Khu dịch vụ công cộng và khu đô 

thị thuộc Khu kinh tế Định An, tỉnh 

Trà Vinh -150ha (phần diện tích 

quy hoạch phân khu)  

Xã Long 

Khánh, 

xã Ngũ Lạc 

108,30 - 108,30 

12 Ngân hàng nông nghiệp và PTNT 
Xã Long 

Khánh 
0,28 - 0,28 

13 

Quỹ đất phục vụ xây dựng 02 cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 

xã Ngũ Lạc 

Xã Ngũ Lạc 0,30 - 0,30 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

14 

Quỹ đất phục vụ xây dựng 01 cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 

xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
0,15 - 0,15 

15 

 Đất thương mại, dịch vụ Khu dịch 

vụ, giải trí hồ nước ngọt (KKT Định 

An)  

Xã Đôn Châu 116,00 - 116,00 

16 

 Đất thương mại, dịch vụ Khu dịch 

vụ, giải trí hồ nước ngọt (KKT Định 

An)  

Xã Ngũ Lạc 119,95 - 119,95 

17 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 6,00 - 6,00 

18 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

xã Đôn Xuân 
Xã Đôn Xuân 6,00 - 6,00 

19 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

Xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 6,00 - 6,00 

20 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
6,00 - 6,00 

21 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

xã Long Vĩnh 
Xã Long Vĩnh 6,00 - 6,00 

22 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

xã Đông Hải 
Xã Đông Hải 6,00 - 6,00 

23 
Quỹ đất thương mại dịch vụ dự trữ 

TT. Long Thành 

TT. Long 

Thành 
5,00 - 5,00 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng năm 2020 là 4,77 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 75,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,77 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 75,77 ha, tăng 71,00 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 4,77 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 71,00 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

0,73 ha; đất trồng cây lâu năm 21,10 ha; đất nuôi trồng thủy sản 39,17 ha; đất 

chưa sử dụng 10,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 71,00 ha. 
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+ Diện tích đến năm 2030 là 75,77 ha, chiếm 0,24 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 4,77 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 9,34 ha; Long Khánh 8,17 ha; Long Vĩnh 

9,60 ha; Đông Hải 10,04 ha; Ngũ Lạc 10,58 ha; Đôn Xuân 19,02 ha; Đôn Châu 

9,03 ha.  

Bảng 14: Các công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực hiện 

trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Trà Vinh 
Xã Đôn 

Xuân 
10,00 - 10,00 

2 

Mô hình cấp nước tập trung và nước 

uống trường học cho các xã đảo tỉnh Trà 

Vinh theo QĐ số 712/QĐ-TTg ngày 

26/5/2017 của Thủ tướng chính phủ - 

hạng mục nâng cấp, mở rộng trạm cấp 

nước xã Long Khánh -thị trấn Long Thành 

TT. Long 

Thành 
0,14 0,14 - 

3 
Cơ sở giết mổ động vật trên cạn tập 

trung xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 0,77 - 0,77 

4 Trạm cấp nước xã Ngũ Lạc Xã Ngũ Lạc 0,06 - 0,06 

5 
 Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước ấp 

Cái Đôi  

Xã Long 

Khánh 
0,20 - 0,20 

6 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Đôn Châu  

Xã Đôn 

Châu 
9,00 - 9,00 

7 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Đôn Xuân  

Xã Đôn 

Xuân 
9,00 - 9,00 

8 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Ngũ Lạc  
Xã Ngũ Lạc 9,00 - 9,00 

9 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Long Khánh  

Xã Long 

Khánh 
8,00 - 8,00 

10 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Long Vĩnh  

Xã Long 

Vĩnh 
8,00 - 8,00 

11 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã Đông Hải  

Xã Đông 

Hải 
8,00 - 8,00 

12 
 Quỹ đất dự trữ xây dựng cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp tại xã TT. Long Thành  

TT. Long 

Thành 
9,00 - 9,00 
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f. Đất phát triển hạ tầng  

- Hiện trạng năm 2020 là 1.835,30 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 2.309,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

803,89 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3.112,89 ha, tăng 1.277,59 ha 

so với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 1.835,30 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 204,91 ha do chuyển sang đất an ninh 0,12 ha; đất 

khu công nghiệp 203,74 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,05 ha;  

+ Chu chuyển tăng: 1.482,50 ha do nhận từ đất trồng lúa 10,98 ha; đất 

trồng cây hàng năm khác 70,31 ha; đất trồng cây lâu năm 169,46 ha; đất rừng 

phòng hộ 13,07 ha; đất nuôi trồng thủy sản 950,87 ha; đất làm muối 0,03 ha; đất 

ở tại nông thôn 4,59 ha; đất ở tại đô thị 1,04 ha; đất trụ sở cơ quan 1,67 ha; đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,27 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,96 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 2,86 ha; đất chưa 

sử dụng 256,40 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1.277,59 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 3.112,89 ha, chiếm 9,92 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1.630,39 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 187,03 ha; Long Khánh 864,93 ha; Long 

Vĩnh 547,13 ha; Đông Hải 775,14 ha; Ngũ Lạc 380,48 ha; Đôn Xuân 158,94 ha; 

Đôn Châu 199,25 ha.  

Trong đó: 

f.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện chưa có đất văn hóa, đa số các 

nhà văn hóa xã – thị trấn thuộc khuôn viên Ủy ban nhân dân các xã thị trấn nên 

được thống kê vào đất trụ sở cơ quan. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 17,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,31 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 
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- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 17,31 ha, tăng 17,31 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện chưa có đất văn hóa. 

+ Chu chuyển tăng: 17,31 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,10 ha; đất trồng 

cây lâu năm 8,99 ha; đất nuôi trồng thủy sản 6,81 ha; đất ở tại đô thị 0,21 ha; đất 

trụ sở cơ quan 1,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 17,31 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 17,31 ha, chiếm 0,06 % diện tích tự nhiên. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 4,57 ha; Long Khánh 2,95 ha; Long Vĩnh 

1,75 ha; Đông Hải 1,75 ha; Ngũ Lạc 2,80 ha; Đôn Xuân 1,50 ha; Đôn Châu 

1,99 ha.  

  Bảng 15: Các công trình đất xây dựng cơ sở văn hóa thực hiện trong thời 

kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Quảng trường huyện Duyên Hải Xã Ngũ Lạc 1,20 - 1,20 

2 
Tượng đài Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân - xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 0,10 - 0,10 

3 Nhà văn hóa xã Long Khánh 
Xã Long 

Khánh 
0,20 - 0,20 

4  Nhà văn hóa cộng đồng xã Đôn Châu  Xã Đôn Châu 0,49 - 0,49 

5 
 Quảng trường (Theo QH chung xây 

dựng TT. Long Thành)  

TT. Long 

Thành 
0,97 - 0,97 

6 
 Trung tâm văn hóa (Theo QH chung 

xây dựng TT. Long Thành)  

TT. Long 

Thành 
1,85 - 1,85 

7 
Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi 

huyện Duyên Hải 

Xã Long 

Khánh 
1,00 - 1,00 

8 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 1,50 - 1,50 

9 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Đôn Xuân 

Xã Đôn 

Xuân 
1,50 - 1,50 

10 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 1,50 - 1,50 

11 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
1,75 - 1,75 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

12 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Long Vĩnh 

Xã Long 

Vĩnh 
1,75 - 1,75 

13 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa xã Đông Hải 
Xã Đông Hải 1,75 - 1,75 

14 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

văn hóa TT. Long Thành 

TT. Long 

Thành 
1,75 - 1,75 

f.2. Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Hiện trạng năm 2020 là 2,80 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,73 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 3,73 ha, tăng 0,93 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 2,80 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 0,93 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm 0,20 ha; đất 

nuôi trồng thủy sản 0,70 ha; đất ở tại đô thị 0,03 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,93 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 3,73 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,80 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 2,29 ha; Long Khánh 0,19 ha; Long Vĩnh 

0,34 ha; Đông Hải 0,39 ha; Ngũ Lạc 0,12 ha; Đôn Xuân 0,30 ha; Đôn Châu 

0,10 ha.  

 Bảng 16: Các công trình đất cơ sở y tế thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá 

gia đình 

TT. Long 

Thành 
0,20 - 0,20 

2 Trạm y tế TT. Long Thành 
TT. Long 

Thành 
0,73 - 0,73 
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f.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Hiện trạng năm 2020 là 23,44 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 36,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

163,96 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 199,96 ha, tăng 176,53 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 23,44 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 0,10 ha do chuyển sang đất an ninh 0,10 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 176,63 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,76 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 0,07 ha; đất trồng cây lâu năm 8,45 ha; đất nuôi trồng thủy 

sản 166,58 ha; đất ở tại đô thị 0,77 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 176,53 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 199,96 ha, chiếm 0,64 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 23,34 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 11,10 ha; Long Khánh 159,71 ha; Long 

Vĩnh 5,03 ha; Đông Hải 5,73 ha; Ngũ Lạc 7,12 ha; Đôn Xuân 4,99 ha; Đôn 

Châu 6,28 ha.  

 Bảng 17: Các công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện trong 

thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Mở rộng trường Mẫu Giáo Đôn Châu 

(ông Trần Văn Ná trả lại đất) 
Xã Đôn Châu 0,17 0,10 0,07 

2 
Trường tiểu học Đôn Xuân - ấp Bà 

Giam B (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,20 - 0,20 

3 
Trường tiểu học Đôn Xuân - ấp Quản 

Âm (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,20 - 0,20 

4 
Trường mẫu giáo Đôn Xuân - ấp Lộ 

Sỏi B (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,16 - 0,16 

5 
Trường mẫu giáo Đôn Xuân - ấp Chợ 

(Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,16 - 0,16 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

6 
Trường mẫu giáo Đôn Xuân - ấp Bà 

Nhì (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,10 - 0,10 

7 
Trường mẫu giáo Đôn Xuân - ấp Cây 

Cồng (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,20 - 0,20 

8 
Trường mẫu giáo Đôn Xuân - ấp Bà 

Giam B (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,16 - 0,16 

9 
Mở rộng trường mẫu giáo Đôn Xuân - 

ấp Lộ Sỏi A (Theo QH NTM) 
Xã Đôn Xuân 0,20 0,02 0,18 

10 Mở rộng trường THCS Đôn Xuân Xã Đôn Xuân 0,85 0,43 0,42 

11 
Mở rộng, chỉnh trang Trường THCS 

Ngũ Lạc (Theo QHNTM) 
Xã Ngũ Lạc 1,18 0,57 0,61 

12 
Trường mẫu giáo Mé Láng (Theo QH 

NTM) 
Xã Ngũ Lạc 0,30 - 0,30 

13 
Trường mẫu giáo Thốt Lốt (Theo QH 

NTM) 
Xã Ngũ Lạc 0,22 0,08 0,14 

14 
Trường mẫu giáo Sóc Ruộng (Theo 

QH NTM) 
Xã Ngũ Lạc 0,27 - 0,27 

15 
Trường mẫu giáo Trà Khúp (Theo QH 

NTM) 
Xã Ngũ Lạc 0,20 0,03 0,17 

16 
Trường mẫu giáo Bổn Thanh (Theo 

QH NTM) 
Xã Ngũ Lạc 0,30 0,25 0,05 

17 
Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Đôn 

Châu 
Xã Đôn Châu 1,64 1,56 0,08 

18 Trường THPT Long Khánh 
Xã Long 

Khánh 
1,00 - 1,00 

19 
Mở rộng trường Mẫu giáo Long Vĩnh - 

ấp Thốt Lốt (Theo QH NTM) 
Xã Long Vĩnh 0,97 0,48 0,49 

20 
Mở rộng trường mẫu giáo Đông Hải 

điểm phụ ấp Cồn Cù (Theo QH NTM) 
Xã Đông Hải 0,16 0,10 0,06 

21 
Trường mẫu giáo Đông Hải - điểm phụ 

ấp Hồ Thùng (Theo QH NTM) 
Xã Đông Hải 0,12 - 0,12 

22 
Trường mẫu giáo Đông Hải - điểm phụ 

ấp Phước Thiện (Theo QH NTM) 
Xã Đông Hải 0,12 - 0,12 

23  Mở rộng trường THCS Đôn Châu  Xã Đôn Châu 0,74 0,57 0,17 

24 
 Trường mẫu giáo Đôn Châu, điểm ấp 

Bà Nhì (Theo QH NTM)  
Xã Đôn Châu 0,20 - 0,20 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

25 
 Trường mẫu giáo Đôn Châu, điểm ấp 

Sa Văng (Theo QH NTM)  
Xã Đôn Châu 0,20 - 0,20 

26 
 Trường mẫu giáo Đôn Châu, điểm ấp 

Ba Sát (Theo QH NTM)  
Xã Đôn Châu 0,20 - 0,20 

27 
 Mở rộng trường THCS Long Khánh 

(Theo QH NTM)  

Xã Long 

Khánh 
0,50 0,42 0,08 

28 
Trường mẫu giáo Long Khánh - điểm 

ấp Long Khánh (Theo QH NTM) 

Xã Long 

Khánh 
0,13 - 0,13 

29 

Trung tâm GDTX và dạy nghề huyện 

Duyên Hải (Theo QH chung xây dựng 

TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
1,60 - 1,60 

30 

Mở rộng trường THCS TT. Long 

Thành (Theo QH chung xây dựng TT. 

Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
1,46 0,76 0,70 

31 
Trường THCS TT. Long Thành (Theo 

QH chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,98 - 0,98 

32 

Mở rộng trường tiểu học TT. Long 

Thành (Theo QH chung xây dựng TT. 

Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,96 0,54 0,42 

33 

Mở rộng trường tiểu học TT. Long 

Thành khóm 1 (Theo QH chung xây 

dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,68 0,36 0,32 

34 
Trường tiểu học (Theo QH chung xây 

dựng TT. Long Thành ) 

TT. Long 

Thành 
1,10 - 1,10 

35 

Mở rộng trường mẫu giáo TT. Long 

Thành (Theo QH chung xây dựng TT. 

Long Thành ) 

TT. Long 

Thành 
1,12 0,83 0,29 

36 
Trường mẫu giáo (Theo QH chung xây 

dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
1,98 - 1,98 

37 

Trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên 

cứu (theo QH NTM, QH vùng huyện 

Duyên Hải) 

Xã Long 

Khánh 
156,00 - 156,00 

38 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 1,00 - 1,00 

39 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Đôn Xuân 
Xã Đôn Xuân 1,00 - 1,00 

40 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 1,00 - 1,00 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

41 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
1,00 - 1,00 

42 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Long Vĩnh 
Xã Long Vĩnh 1,00 - 1,00 

43 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo xã Đông Hải 
Xã Đông Hải 1,00 - 1,00 

44 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

giáo dục đào tạo TT. Long Thành 

TT. Long 

Thành 
1,00 - 1,00 

f.4. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Hiện trạng năm 2020 là 5,42 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 18,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

10,11 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 28,11 ha, tăng 22,69 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 5,42 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 0,40 ha do chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 0,40 ha;  

+ Chu chuyển tăng: 23,09 ha do nhận từ đất trồng lúa 1,30 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 1,50 ha; đất trồng cây lâu năm 5,25 ha; đất nuôi trồng thủy 

sản 15,04 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 22,69 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 28,11 ha, chiếm 0,09 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 5,02 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 12,32 ha; Long Khánh 2,25 ha; Long 

Vĩnh 3,66 ha; Đông Hải 2,63 ha; Ngũ Lạc 2,65 ha; Đôn Xuân 2,06 ha; Đôn 

Châu 2,55 ha.  



59 

 

 

 

Bảng 18: Các công trình đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao thực hiện 

trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Sân vận động xã Long Vĩnh Xã Long Vĩnh 0,97 - 0,97 

2 Sân vận động xã Long Khánh 
Xã Long 

Khánh 
1,00 - 1,00 

3  Sân vận động Đôn Châu  Xã Đôn Châu 1,30 - 1,30 

4 
Đất thể dục thể thao đô thị (Theo QH 

chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
11,07 - 11,07 

5 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 1,25 - 1,25 

6 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Đôn Xuân 
Xã Đôn Xuân 1,00 - 1,00 

7 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 1,50 - 1,50 

8 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
1,25 - 1,25 

9 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Long Vĩnh 
Xã Long Vĩnh 1,25 - 1,25 

10 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao xã Đông Hải 
Xã Đông Hải 1,25 - 1,25 

11 
Quỹ đất dự trữ xây dựng công trình 

thể dục thể thao TT. Long Thành 

TT. Long 

Thành 
1,25 - 1,25 

f.5. Đất giao thông 

- Hiện trạng năm 2020 là 556,12 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 

1.088,94 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.088,94 ha, tăng 532,83 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 556,12 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 72,34 ha do chuyển sang đất an ninh 0,02 ha; đất khu 

công nghiệp 72,17 ha; đất thủy lợi 0,15 ha; đất chợ ha. 

+ Chu chuyển tăng: 605,17 ha do nhận từ đất trồng lúa 7,61 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 20,49 ha; đất trồng cây lâu năm 87,34 ha; đất rừng phòng hộ 

7,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 464,47 ha; đất làm muối 0,03 ha; đất thủy lợi 
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0,84 ha; đất ở tại nông thôn 4,32 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

0,27 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,96 ha; đất 

sông ngòi kênh rạch suối 1,84 ha; đất chưa sử dụng 9,43 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 532,83 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 1.088,94 ha, chiếm 3,47 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 483,78 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 92,96 ha; Long Khánh 173,49 ha; Long 

Vĩnh 207,44 ha; Đông Hải 188,36 ha; Ngũ Lạc 226,81 ha; Đôn Xuân 76,54 ha; 

Đôn Châu 123,34 ha.  

 Bảng 19: Các công trình đất giao thông trọng điểm thực hiện trong thời kỳ 2021-

2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Dự án sân bay Long Toàn và cảng hàng 

không 
Xã Ngũ Lạc 152,50 - 152,50 

2 
Dự án Tuyến đường số 04 (đoạn từ nút 

N24 đến nút N30) KKT Định An  
Xã Đôn Xuân 8,12 - 8,12 

3 

Hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu 

vực 4 xã Đảo thuộc huyện Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1) (chiều dài 

khoảng 26.900 m và 10 cầu) 

Xã Long 

Khánh, xã Long 

Vĩnh 

5,35 - 5,35 

4 
Xây dựng Đường hành lang ven biển 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ĐT 913) 

Xã Đông Hải, 

xã Long Vĩnh 
80,08 - 80,08 

5 

Dự án Tuyến đường số 05 (Đoạn từ tỉnh 

lộ 914 đến nút N29, đoạn từ nút N29 

đến C16 đến kênh đào Trà Vinh) Khu 

Kinh tế Định An (giai đoạn 1) 

Xã Ngũ Lạc, xã 

Long Khánh, xã 

Đôn Châu 

23,21 - 23,21 

6 

Dự án Tuyến đường trục chính dọc theo 

kênh đào Trà Vinh (đoạn từ sông Giồng 

Ổi đến nút N29) - Giai đoạn 1 

Xã Ngũ Lạc, xã 

Long Khánh, xã 

Đôn Châu 

17,80 - 17,80 

7 
Xây dựng cầu giao thông nông thôn (12 

cầu)- địa bàn Duyên Hải 

Xã Đôn Châu, 

xã Đôn Xuân 
0,64  0,64 

8 

Đầu tư thay thế các cầu yếu trên các 

tuyến đường huyện (09 cầu) - đoạn qua 

Duyên Hải 

Xã Đôn Châu, 

xã Đôn Xuân 
0,24 0,08 0,16 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

9 

Đường tỉnh 911 kéo dài (Tập Ngãi - 

Đôn Xuân) (dài 19.900m, 08 cầu): đoạn 

qua Duyên Hải 

Xã Đôn Châu, 

xã Đôn Xuân 
24,20 9,96 14,24 

10 
Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 914 (Đại 

An - Hiệp Thạnh): đoạn qua Duyên Hải 

Xã Đôn Châu, 

xã Đôn Xuân, 

xã Ngũ Lạc 

14,60 9,70 4,90 

11 Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 53 

Xã Long Vĩnh, 

xã Long Khánh, 

TT. Long 

Thành 

73,50 31,00 42,50 

12 Đường phía Nam Kinh đào Trà Vinh 

Xã Đông Hải, 

xã Long Khánh, 

TT. Long 

Thành 

39,10  39,10 

13 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 53B Xã Đông Hải 13,24  13,24 

14 
Bến xe (Theo QH chung xây dựng TT. 

Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
4,47  4,47 

Nhu cầu sử dụng đất giao thông thời kỳ 2021-2030 tăng do quy hoạch các 

công trình, dự án đất giao thông trên địa bàn huyện, chi tiết cụ thể các công trình 

thể hiện tại biểu số 10/CH. 

f.6. Đất thủy lợi 

- Hiện trạng năm 2020 là 997,66 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 968,34 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 968,34 ha, giảm 29,32 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 997,66 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 133,06 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 

131,57 ha; đất giao thông 0,84 ha; đất chợ ha; đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 0,65 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 103,74 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

3,05 ha; đất trồng cây lâu năm 20,66 ha; đất nuôi trồng thủy sản 79,75 ha; đất 

giao thông 0,15 ha; đất ở tại nông thôn 0,13 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 29,32 ha. 
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+ Diện tích đến năm 2030 là 968,34 ha, chiếm 3,09 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 864,60 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 14,53 ha; Long Khánh 283,49 ha; Long 

Vĩnh 235,75 ha; Đông Hải 184,53 ha; Ngũ Lạc 113,96 ha; Đôn Xuân 72,36 ha; 

Đôn Châu 63,72 ha.  

 Bảng 20: Các công trình đất thủy lợi thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng 

trên địa bàn tỉnh: Cống Thị Ròn 
Xã Đôn Châu 0,20 -  0,20 

2 
Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng 

trên địa bàn tỉnh: Cống Đôn Châu 
Xã Đôn Châu  0,20  -  0,20 

3 
Đầu tư xây dựng 34 cống nội đồng 

trên địa bàn tỉnh: Cống Sa Rầy 
Xã Đôn Châu 0,29 -  0,29 

4 
Nạo vét 18 tuyến kênh phục vụ sản 

xuất (đoạn qua Huyện Duyên Hải) 

Huyện Duyên 

Hải 
46,34 46,34 - 

5 

 Hồ ngước ngọt - Khu Dịch vụ, giải 

trí hồ nước ngọt KKT Định An ( Hồ 

chứa nước ngọt phục vụ sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn xã Đôn 

Châu)  

Xã Đôn Châu 38,00  -  38,00 

6 

 Hồ chứa nước ngọt - Khu Dịch vụ 

giải trí hồ ngước ngọt KKT Định 

An  

Xã Ngũ Lạc  25,05  -  25,05 

7 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Đôn Châu  
Xã Đôn Châu 6,00 - 6,00 

8 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Đôn Xuân  
Xã Đôn Xuân 6,00 - 6,00 

9 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Ngũ Lạc  
Xã Ngũ Lạc 6,00 - 6,00 

10 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Long Khánh  

Xã Long 

Khánh 
5,50 - 5,50 

11 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Long Vĩnh  
Xã Long Vĩnh 6,00 - 6,00 

12 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

Đông Hải  
Xã Đông Hải 5,50 - 5,50 

13 
 Qũy đất dự trữ đất thủy lợi tại xã 

TT. Long Thành  

TT. Long 

Thành 
5,00 - 5,00 
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 f.7. Đất công trình năng lượng  

- Hiện trạng năm 2020 là 245,23 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 799,17 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 799,17 ha, tăng 553,94 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 245,23 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 553,94 ha do nhận từ đất trồng lúa 1,21 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 45,20 ha; đất trồng cây lâu năm 38,17 ha; đất rừng phòng hộ 

5,50 ha; đất nuôi trồng thủy sản 215,85 ha; đất ở tại nông thôn 0,14 ha; đất sông, 

ngòi, kênh, rạch 0,90 ha; đất chưa sử dụng 246,97 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 553,94 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 799,17 ha, chiếm 2,55 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 245,23 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 48,03 ha; Long Khánh 242,40 ha; Long 

Vĩnh 92,76 ha; Đông Hải 390,78 ha; Ngũ Lạc 24,97 ha; Đôn Châu 0,23 ha.  

Bảng 21: Các công trình đất năng lượng thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 

Nhà máy điện gió hàn Quốc - Trà 

Vinh (giai đoạn 1): Hạng mục đường 

dây 110kV Duyên Trà - Nhà máy 

điện gió số 1 Trà Vinh 

Xã Long 

Khánh, 

xã Ngũ Lạc 

3,80 - 3,80 

2 

Trạm Biến áp 220kV Duyên Hải - 

Hướng tuyến công trình đường dây 

đấu nối 

Xã Ngũ Lạc 4,03 - 4,03 

3 
Nhà máy Điện gió Đông Thành 1 

(V1-7), Đông Thành 2 (V3-4) 
Xã Đông Hải 12,70 - 12,70 

4 Dự án nhà máy điện gió Đông Hải 1 Xã Đông Hải 4,05 - 4,05 

5 Nhà máy điện gió V3-2 Xã Đông Hải 5,50 - 5,50 

6 

Nhà máy điện gió Đông Hải 3 (V3-

3): hạng mục nhà máy điện gió, trạm 

biến áp và tuyến đường dây 220kV 

đấu nối 

Xã Đông Hải 18,07 - 18,07 

7 Nhà máy điện gió Duyên Hải-48 MW Xã Ngũ Lạc 11,23 - 11,23 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

8 

Cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ 

ACSR240 thành 2ACSR240 từ Trà 

Vinh đi Duyên Hải (Duyên Trà) 

Xã Ngũ Lạc, xã 

Long Khánh 
0,06 - 0,06 

9 Dự án điện gió Long Vĩnh Xã Long Vĩnh 13,39 - 13,39 

10 

Nhà máy điện gió Trường Thành 5 

(V4-2A): hạng mục nhà máy điện 

gió, trạm biến áp và tuyến đường dây 

220kV đấu nối 

Xã Đông Hải 45,90 - 45,90 

11 
Dự án Cụm nhà máy điện gió REE - 

Trà Vinh 
Xã Đông Hải 13,50 - 13,50 

12 
Dự án Nhà máy điện mặt trời tại khu 

đổ bùn K5 (Công ty BGC) 

TT. Long 

Thành, xã Long 

Khánh 

170,00 - 170,00 

13 Lộ ra 110kV Trạm 220Kv Duyên Hải Xã Ngũ Lạc 0,50 - 0,50 

14 Dự án điện gió V2-2 Xã Ngũ Lạc 12,00 - 12,00 

15 
Nhà máy điện gió Thăng Long (phần 

đất liền) 

Xã Đông Hải, 

xã Long 

Khánh, xã 

Long Vĩnh, TT. 

Long Thành 

13,94 - 13,94 

16 
Nhà máy điện gió Dân Thành - Đông 

Hải 
Xã Đông Hải 45,00 - 45,00 

17 
Nhà máy điện gió Long Vĩnh - Long 

Khánh 

Xã Long 

Khánh, xã 

Long Vĩnh 

150,00 - 105,00 

18 
Nhà máy điện gió Duyên Hải 2 

(3.000 ha, ngoài khơi, gần bờ) 
Xã Đông Hải - - - 

19  Trạm 220 kV Duyên Hải 2  
Xã Long 

Khánh 
5,00 - 5,00 

20 
 Đường dây 110 kV Duyên Hải 2 - 

Phong Điện 4  

Xã Long 

Khánh 
0,30 - 0,30 

21 Điện năng lượng mặt trời 
Xã Long 

Khánh 
69,97 - 69,97 

f.8. Đất công trình bưu chính viễn thông 

- Hiện trạng năm 2020 là 0,51 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,83 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,83 ha, tăng 1,32 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Hiện trạng năm 2020 là 0,51 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,32 ha do nhận từ đất nuôi trồng thủy sản 0,82 ha; 

đất ở tại đô thị 0,03 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,47 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,32 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 1,83 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,51 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã, 

thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,92 ha; Long Khánh 0,05 ha; Long Vĩnh 0,09 

ha; Đông Hải 0,15 ha; Ngũ Lạc 0,54 ha; Đôn Xuân 0,04 ha; Đôn Châu 0,04 ha.  

Bảng 22: Các công trình đất bưu chính viễn thông thực hiện trong  

thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Xây dựng mới bưu điện xã Long 

Khánh 

Xã Long 

Khánh 
0,03 - 0,03 

2 

Bưu điện - Trung tâm viễn thông 

TT. Long Thành (Theo QH chung 

xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
0,85 - 0,85 

3 Bưu điện Huyện Duyên hải Xã Ngũ Lạc 0,44 - 0,44 

f.9. Đất chợ 

- Hiện trạng năm 2020 là 4,13 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 5,50 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 5,50 ha, tăng 1,37 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 4,13 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,37 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm 0,40 ha; đất 

nuôi trồng thủy sản 0,85 ha; đất sông ngòi kênh rạch suối 0,12 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,37 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 5,50 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 4,13 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,31 ha; Long Khánh 0,39 ha; Long Vĩnh 
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0,32 ha; Đông Hải 0,82 ha; Ngũ Lạc 1,51 ha; Đôn Xuân 1,15 ha; Đôn Châu 

1,00 ha.  

Bảng 23: Các công trình đất chợ thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Mở rộng chợ Ngũ Lạc Xã Ngũ Lạc 1,5 0,43 1,07 

2 Chợ xã Long Khánh Xã Long Khánh 0,30 - 0,30 

g. Đất có di tích lịch sử văn hóa 

- Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện chưa có đất di tích lịch sử. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,99 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,99 ha, tăng 0,99 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là chưa có đất di tích lịch sử. 

+ Chu chuyển tăng: 0,99 ha do đất trồng cây lâu năm 0,27 ha; đất cơ sở 

tôn giáo 0,72 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,99 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 0,99 ha, chiếm 0,003 % diện tích tự nhiên. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến đơn vị hành chính xã Long 

Khánh là 0,99 ha. 

Hạng mục: Mở rộng di tích Đình thần Khánh Hưng tại xã Long Khánh, 

diện tích 0,99ha. 

h. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Hiện trạng năm 2020 là 2,76 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 3,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

1,17 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4,17 ha, tăng 1,41 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 2,76 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,41 ha do nhận từ đất trồng lúa 1,00 ha; đất trồng cây 

hàng năm khác 0,41 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,41 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 4,17 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,76 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh ha; Long Vĩnh 0,36 ha; Đông Hải 2,40 ha; Đôn Xuân 

0,41 ha; Đôn Châu 1,00 ha.  

Bảng 24: Các công trình đất bãi thải, xử lý chất thải thực hiện trong thời kỳ 

2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Bãi rác xã Đôn Xuân Xã Đôn Xuân 0,41 - 0,41 

2 Bãi rác 03 xã  Xã Đôn Châu 1,00 - 1,00 

i. Đất ở tại nông thôn 

- Hiện trạng năm 2020 là 357,11 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 528,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

48,77 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 576,77 ha, tăng 219,66 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 357,11 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 13,26 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp 8,52 

ha; đất phát triển hạ tầng 4,59 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,15 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 232,92 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

7,00 ha; đất trồng cây lâu năm 18,00 ha; đất rừng phòng hộ 4,20 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 58,14 ha; đất làm muối 61,38 ha; đất chưa sử dụng 84,20 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 219,66 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 576,77 ha, chiếm 1,84 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 343,85 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh 50,64 ha; Long Vĩnh 77,11 ha; Đông Hải 242,43 ha; 

Ngũ Lạc 93,04 ha; Đôn Xuân 50,80 ha; Đôn Châu 62,75 ha.  
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  Bảng 25: Các dự án đất ở tại nông thôn thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 

Xây dựng nhà ở xã hội huyện Duyên 

Hải (Khu dịch vụ công cộng và khu đô 

thị thuộc Khu kinh tế Định An, tỉnh 

Trà Vinh -150ha) 

Xã Long 

Khánh 
6,20 - 6,20 

2 
Đô thị Đông Thành (Theo QH Xây 

dựng vùng huyện Duyên Hải) 
Xã Đông Hải 199,37 18,40 180,97 

3 Dự án di dân sạt lở xã Long Vĩnh Xã Long Vĩnh 4,75  - 4,75  

4 Dự án di dân sạt lở xã Đông Hải Xã Đông Hải 2,00  - 2,00  

5 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
7,00  - 7,00  

6 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Long Vĩnh 

Xã Long Vĩnh 6,00  - 6,00  

7 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Đông Hải 

Xã Đông Hải 5,00  - 5,00  

8 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Đôn Châu 

Xã Đôn Châu 7,00  - 7,00  

9 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Đôn Xuân 

Xã Đôn Xuân 7,00  - 7,00  

10 

Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang 

đất ở theo nhu cầu của người dân trên 

địa bàn xã Ngũ Lạc 

Xã Ngũ Lạc 7,00  - 7,00  

j. Đất ở tại đô thị 

- Hiện trạng năm 2020 là 55,98 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 69,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,08 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 69,08 ha, tăng 13,10 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 55,98 ha. 



69 

 

 

 

+ Chu chuyển giảm: 4,14 ha do chuyển sang đất khu thương mại dịch vụ 

2,38 ha; đất phát triển hạ tầng 1,04 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,72 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 17,24 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm 4,70 ha; 

đất nuôi trồng thủy sản 12,54 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 13,10 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 69,08 ha, chiếm 0,22 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 51,84 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến đơn vị hành chính thị trấn 

Long Thành là 69,08 ha.  

Hạng mục: Chỉ tiêu chuyển mục đích đất ở tại khu vực đô thị huyện 

Duyên Hải tại TT. Long Thành, diện tích 17,24ha. 

k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Hiện trạng năm 2020 là 34,37 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 37,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,34 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 37,34 ha, giảm 2,97 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 34,37 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 2,50 ha do chuyển sang đất quốc phòng 0,07 ha; đất 

an ninh 0,07 ha; đất thương mại dịch vụ 0,28 ha; đất phát triển hạ tầng 1,67 ha; 

đất cơ sở tổ chức sự nghiệp 0,40 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,01 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 5,47 ha do nhận từ đất trồng lúa 0,37 ha; đất trồng cây 

lâu năm 2,10 ha; đất nuôi thủy sản 3,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 2,97 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 37,34 ha, chiếm 0,12 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 31,87 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 2,45 ha; Long Khánh 12,87 ha; Long Vĩnh 

0,34 ha; Đông Hải 1,23 ha; Ngũ Lạc 19,26 ha; Đôn Xuân 0,38 ha; Đôn Châu 

0,81 ha.  
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 Bảng 26: Các công trình đất xây dựng trụ sở cơ quan thực hiện trong  

thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 

Trụ sở, văn phòng đại diện Ban 

quản lý khu kinh tế tại Khu kinh tế 

Định An 

Xã Long Khánh 0,15 0,15 - 

2 
Trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Duyên Hải 
Xã Ngũ Lạc 0,29 0,29 - 

3 
Nhà ăn huyện Ủy và UBND huyện 

Duyên Hải 
Xã Ngũ Lạc 0,02 0,02 - 

4 Kho bạc nhà nước huyện Duyên Hải Xã Ngũ Lạc 0,39 0,39 - 

5 Nhà kho lưu trữ Xã Long Khánh 0,12 0,12 - 

6 Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải Xã Long Khánh 0,32 - 0,32 

7 Trạm khí tượng thủy văn Duyên Hải  Xã Đông Hải 0,60 - 0,60 

8  Khu hành chánh xã Đôn Châu  Xã Đôn Châu 0,37 - 0,37 

9 
 Qũy đất dự trữ đất trụ sở cơ quan 

tại xã Long Khánh  
Xã Long Khánh 1,50 - 1,50 

10 
 Qũy đất dự trữ đất trụ sở cơ quan 

tại xã Ngũ Lạc  
Xã Ngũ Lạc 3,00 - 3,00 

l. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

- Hiện trạng năm 2020 là 0,70 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 1,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

0,83 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1,83 ha, tăng 1,13 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 0,70 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 0,27 ha do chuyển sang đất giao thông 0,27 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,40 ha do nhận từ đất nuôi trồng thủy sản 1,00 ha; 

trụ sở cơ quan 0,40 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,13 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 1,83 ha, chiếm 0,006 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,43 ha. 
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+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Khánh 0,65 ha; Ngũ Lạc 0,80 ha; Đôn Xuân 0,13 ha; Đôn 

Châu 0,25 ha.  

  Bảng 27: Các công trình đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thực 

hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách 

xã hội 
Xã Ngũ Lạc 0,25 - 0,25 

2 

Nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và làm việc 

cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Duyên hải 

Xã Long 

Khánh 
0,15 - 0,15 

3 
 Qũy đất dự trữ đất trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp tại xã Long Khánh  

Xã Long 

Khánh 
0,50 - 0,50 

4 
 Qũy đất dự trữ đất trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp tại xã Ngũ Lạc  
Xã Ngũ Lạc 0,50 - 0,50 

m. Đất cơ sở tôn giáo 

- Hiện trạng năm 2020 là 64,17 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 64,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

0,55 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 63,45 ha, giảm 0,72 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 64,17 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 0,72 ha do chuyển sang đất di tích lịch sử văn hóa 

0,72 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,72 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 63,45 ha, chiếm 0,20 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 63,45 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 3,25 ha; Long Khánh 0,54 ha; Long Vĩnh 

3,64 ha; Đông Hải 2,77 ha; Ngũ Lạc 16,00 ha; Đôn Xuân 19,89 ha; Đôn Châu 

17,36 ha.  
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n. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

- Hiện trạng năm 2020 là 35,75 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 36,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cao hơn 

3,18 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 39,18 ha, tăng 3,43 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 35,75 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 1,08 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,12 

ha; đất phát triển hạ tầng 0,96 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 4,51 ha do nhận từ đất trồng lúa 1,45 ha; đất trồng cây 

hàng năm khác 0,38 ha; đất trồng cây hàng năm 0,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 

2,35 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 3,43 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 39,18 ha, chiếm 0,12 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 34,67 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 4,69 ha; Long Khánh 5,72 ha; Long Vĩnh 

3,99 ha; Đông Hải 3,44 ha; Ngũ Lạc 4,67 ha; Đôn Xuân 10,84 ha; Đôn Châu 

5,83 ha. 

  Bảng 28: Các công trình đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Nghĩa trang Nhân dân xã Ngũ Lạc Xã Ngũ Lạc 0,70 - 0,70 

2 Đất nghĩa trang, nghĩa địa xã Đông Hải  Xã Đông Hải 0,24 - 0,24 

3 
 Mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã 

Đôn Châu  
Xã Đôn Châu 2,20 1,45 0,75 

4 
Mở rộng Nghĩa trang nhân dân xã 

Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
1,00 0,17 0,83 

5 
Mở rộng nghĩa trang (Theo QH chung 

xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
3,37 1,38 1,99 

 



73 

 

 

 

o. Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Hiện trạng năm 2020 là 1,21 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,35 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,35 ha, tăng 1,14 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 1,21 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 1,14 ha do nhận từ đất trồng cây lâu năm 1,09 ha; đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,05 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,14 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 2,35 ha, chiếm 0,008 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 1,21 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,36 ha; Long Khánh 0,35 ha; Long Vĩnh 

0,23 ha; Đông Hải 0,12 ha; Ngũ Lạc 0,50 ha; Đôn Xuân 0,35 ha; Đôn Châu 

0,45 ha.  

Bảng 29: Các công trình đất sinh hoạt cộng đồng thực hiện trong thời kỳ 

2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Nhà văn hóa ấp Kinh Đào Xã Long Vĩnh 0,05 - 0,05 

2 
Quỹ đất dự trữ xây dựng nhà văn hóa 

ấp tại xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 0,35 - 0,35 

3 
Quỹ đất dự trữ xây dựng nhà văn hóa 

ấp tại xã Đôn Xuân 
Xã Đôn Xuân 0,10 - 0,10 

4 
Quỹ đất dự trữ xây dựng nhà văn hóa 

ấp tại xã Ngũ Lạc 
Xã Ngũ Lạc 0,37 - 0,37 

5 
Quỹ đất dự trữ xây dựng nhà văn hóa 

ấp tại xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
0,27 - 0,27 

p. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

- Hiện trạng năm 2020 là 0,58 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 305,05 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 305,05 ha, tăng 304,47 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Hiện trạng năm 2020 là 0,58 ha. 

+ Chu chuyển tăng: 304,47 ha do nhận từ đất trồng cây hàng năm khác 

5,03 ha; đất trồng cây lâu năm 21,07 ha; đất rừng phòng hộ 32,83 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản 217,21 ha; đất phát triển hạ tầng 1,05 ha; đất ở tại nông thôn 0,15 

ha; đất ở tại đô thị 0,72 ha; đất trụ sở cơ quan 0,01 ha; đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 26,40 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 304,47 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 305,05 ha, chiếm 0,97 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 0,58 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 6,85 ha; Long Khánh 0,46 ha; Đông Hải 

100,84 ha; Ngũ Lạc 54,35 ha; Đôn Xuân 109,57 ha; Đôn Châu 32,88 ha.  

Bảng 30: Các công trình đất khu vui chơi, giải trí công cộng thực hiện trong 

thời kỳ 2021-2030 

STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

1 Công viên ấp Cây Cồng, xã Đôn Xuân 
Xã Đôn 

Xuân 
0,03 - 0,03 

2 

Công viên xã Ngũ Lạc (Khu vui chơi, 

giải trí, thể thao cho trẻ em và người 

cao tuổi xã Ngũ Lạc) 

Xã Ngũ Lạc 0,20 - 0,20 

3 
Khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi xã Đông Hải 
Xã Đông Hải 0,20 - 0,20 

4 
Khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi xã Long Khánh 

Xã Long 

Khánh 
0,30 - 0,30 

5 
Đất cây xanh TDTT đơn vị ở (Theo 

QH chung xây dựng TT. Long Thành) 

TT. Long 

Thành 
4,74 - 4,74 

6 Công viên TT. Long Thành 
TT. Long 

Thành 
0,65 - 0,65 

7 Công viên văn hoá TT. Long Thành 
TT. Long 

Thành 
1,46 - 1,46 

8 
 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(khu khinh tế Định An)  
Xã Đôn Châu 32,65 - 32,65 

9 
 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(khu khinh tế Định An)  

Xã Đôn 

Xuân 
109,15 - 109,15 

10 
 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

(khu khinh tế Định An)  
Xã Ngũ Lạc 54,15 - 54,15 
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STT Tên công trình Địa điểm 

Quy 

hoạch 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng 

thêm 

(ha) 

11 

Đất cây xanh - TDTT đô thị Đông 

Thành (Theo QH xây dựng vùng 

huyện) 

Xã Đông Hải 100,64 - 100,64 

12 
Khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi xã Đôn Châu 
Xã Đôn Châu 0,10 - 0,10 

13 
Khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi xã Đôn Xuân 

Xã Đôn 

Xuân 
0,10 - 0,10 

14 
Khu vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ 

em và người cao tuổi xã Long Vĩnh 

Xã Long 

Vĩnh 
0,10 - 0,10 

q. Đất cơ sở tín ngưỡng 

- Hiện trạng năm 2020 là 2,81 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,81 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 2,81 ha, bằng so với hiện trạng 

năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 2,81 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: đất cơ sở tín ngưỡng không biến động. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 2,81 ha, chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 2,81 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 0,01 ha; Long Khánh 0,36 ha; Long Vĩnh 

0,48 ha; Đông Hải 1,15 ha; Ngũ Lạc 0,75 ha; Đôn Xuân 0,06 ha.  

r. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Hiện trạng năm 2020 là 4.239,67 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4.033,02 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 4.033,02 ha, giảm 206,65 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 4.239,67 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 206,65 ha do chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 

2,10 ha; đất quốc phòng 0,10 ha; đất khu công nghiệp 175,14 ha; đất phát triển 

hạ tầng 2,86 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha; đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 26,40 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: giảm 206,65 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 4.033,02 ha, chiếm 12,85 % diện tích tự 

nhiên; diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 4.033,02 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã, thị trấn như sau: TT. Long Thành 42,09 ha; Long Khánh 98,39 ha; Long 

Vĩnh 3.471,12 ha; Đông Hải 228,26 ha; Ngũ Lạc 87,55 ha; Đôn Xuân 58,20 ha; 

Đôn Châu 47,41 ha.  

s. Đất phi nông nghiệp khác  

- Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện chưa có đất phi nông nghiệp khác. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,10 ha. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 0,10 ha, tăng 0,10 ha so với 

hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 trên địa bàn huyện chưa có đất phi nông nghiệp khác. 

+ Chu chuyển tăng: 0,10 ha, do nhận từ đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha.  

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,10 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 0,10 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến đơn vị hành chính xã Long 

Khánh là 0,10 ha. 

Hạng mục: Nhà kho xã Long Khánh tại xã Long Khánh, diện tích 0,10 ha. 

2.3. Đất chưa sử dụng 

- Hiện trạng năm 2020 là 1.116,47 ha. 

- Tỉnh phân bổ đến năm 2030 là 692,00 ha. 

- Huyện xác định trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thấp hơn 

471,93 ha so với chỉ tiêu Tỉnh phân bổ. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 220,07 ha, giảm 896,40 ha so 

với hiện trạng năm 2020, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Hiện trạng năm 2020 là 1.116,47 ha. 

+ Chu chuyển giảm: 896,40 ha do chuyển sang đất rừng phòng hộ 360,98 

ha; đất quốc phòng 48,00 ha; đất khu công nghiệp 103,57 ha; đất thương mại 

dịch vụ 33,25 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 10,00 ha; đất phát 

triển hạ tầng 256,40 ha; đất ở tại nông thôn 84,20 ha. 
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+ Cân đối tăng giảm: giảm 896,40 ha. 

+ Diện tích đến năm 2030 là 220,07 ha, chiếm 0,70 % diện tích tự nhiên; 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đến năm 2030 là 220,07 ha. 

+ Đến năm 2030 diện tích được phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã như sau: Long Vĩnh 103,91 ha; Đông Hải 116,17 ha. 

2.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích  

  Bảng 31: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  

(ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp   4.755,57  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 14,10  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 5,66  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 258,99  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 891,69  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 99,84  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 3.429,55  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 61,41  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 
 3.453,63  

  Trong đó:   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN  

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP  

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS  

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU  

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản 
HNK/NTS 0,08  

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU  

2.7 
Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất rừng 

phòng hộ 
NTS/RPH 651,50  

2.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất rừng đặc dụng NTS/RDD  

2.9 Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất rừng sản xuất NTS/RSX 25,61  

2.10 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RPH/NKR (a)  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  

(ha) 

2.11 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RDD/NKR (a)  

2.12 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RSX/NKR (a)  

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở 
PKO/OCT   

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất 

nông nghiệp khác.   - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.   

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế kéo theo nhu cầu xây dựng các công 

trình của các ngành và các lĩnh vực. Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 huyện Duyên Hải, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất 

trong kỳ quy hoạch là 8.209,21 ha. Trong đó diện tích chuyển đổi mục đích sử 

dụng các loại đất theo các yêu cầu cần được phân tích cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 4.755,57 ha. 

Trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp 14,10 ha. Phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã như sau: Ngũ Lạc 7,28 ha; Đôn Châu 4,89 ha; Đôn 

Xuân 1,93 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 258,99 

ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Long Thành 

2,73 ha; Long Khánh 6,19 ha; Long Vĩnh 5,42 ha; Đông Hải 80,25 ha; Ngũ Lạc 

147,94 ha; xã Đôn Xuân 8,78 ha; Đôn Châu 7,68 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 891,69 ha. 

Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Long Thành 24,85 

ha; Long Khánh 46,87 ha; Long Vĩnh 36,65 ha; Đông Hải 112,87 ha; Ngũ Lạc 

309,09 ha; Đôn Xuân 130,59 ha; Đôn Châu 230,77 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 99,84 ha. Phân bố 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long Khánh 0,71 ha; Long Vĩnh 

0,38 ha; Đông Hải 98,75 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 3.429,55 ha. 

Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Long Thành 127,64 

ha; xã Long Khánh 437,87 ha; xã Long Vĩnh 137,33 ha; xã Đông Hải 337,75 ha; 

xã Ngũ Lạc 957,26 ha; xã Đôn Xuân 415,53 ha; xã Đôn Châu 1.016,17 ha. 
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+ Đất làm muối chuyển sang đất phi nông nghiệp 61,41 ha. Phân bố tại xã 

Đông Hải. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là  

3.453,63 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 0,08 

ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Đôn Xuân 0,04 ha; Đôn 

Châu 0,04 ha. 

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất rừng phòng hộ 651,50 ha. Phân 

bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long Khánh 581,50 ha; Long 

Vĩnh 28,00 ha. 

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất rừng sản xuất 25,61 ha. Phân 

bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: Long Vĩnh 11,61 ha; Đông Hải 

14,00 ha. 

2.5. Quy hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng đến năm 2030 

Bảng 32: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 360,98  

1.1 Đất rừng phòng hộ RPH 360,98  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 535,42  

2.1 Đất quốc phòng CQP 48,00 

2.2 Đất khu công nghiệp SKK 103,57  

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 33,25 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,00 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 256,40 

2.5.1 Đất giao thông DGT 9,43  

2.5.2 Đất công trình năng lượng DNL 246,97  

2.6 Đất ở tại nông thôn ONT 84,20 

- Quy hoạch đến năm 2030 đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 

896,40 ha, trong đó: 

+ Đất quốc phòng là 48,00 ha, phân theo đơn vị hành chính xã Đông Hải 

48,00 ha. 
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+ Đất rừng phòng hộ 360,98 ha, phân theo đơn vị hành chính xã Đông Hải 

360,98 ha. 

+ Đất khu công nghiệp 103,57 ha, phân theo đơn vị hành chính xã Đông 

Hải 12,00 ha; xã Đôn Xuân 91,57 ha. 

+ Đất thương mại dịch vụ 33,25 ha, phân theo đơn vị hành chính: TT. 

Long Thành 6,53 ha; xã Long Khánh 26,72 ha.  

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 10,00 ha, phân theo đơn vị hành 

chính xã Đôn Xuân 10,00 ha. 

+ Đất phát triển hạ tầng 256,40 ha, phân theo đơn vị hành chính TT. Long 

Thành 47,94 ha; xã Long Khánh 192,03 ha; xã Đông Hải 16,43 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn 84,20 ha, phân theo đơn vị hành chính xã Long 

Khánh 6,20 ha; xã Đông Hải 78,00 ha. 

3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

3.1 Tổng hợp và so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Bảng 33: Tổng hợp và so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

năm 

2020 

Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 

Tăng (), 

giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

 (ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định 

(ha) 

Tổng cộng 

Diện tích 

(ha) 

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

  Tổng diện tích tự nhiên   31.373,39  31.374,00  -0,61  31.373,39    

1 Đất nông nghiệp NNP 23.596,52  21.355,00  -2.150,97  19.204,03  -4.392,49  

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.569,74  3.556,00  -31,66  3.524,34  -45,40  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2.343,18  2.335,00    2.335,00  -8,18  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 934,86  672,00  25,09  697,09  -237,77  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 1.602,86  798,00  -122,33  675,67  -927,20  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.313,66  1.814,00  765,86  2.579,86  -1.733,80  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX   2.666,00  26,05  2.692,05  2.692,05  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 13.009,87  11.682,00  -2.744,08  8.937,92  -4.071,96  

1.8 Đất làm muối LMU 162,42  162,00  -93,01  68,99  -93,43  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3,12    28,12  28,12  25,00  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 6.660,39  9.327,00  2.622,29  11.949,29  5.288,89  

2.1 Đất quốc phòng CQP 16,98  266,00  -80,75  185,25  168,27  
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

năm 

2020 

Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 

Tăng (), 

giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

 (ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định 

(ha) 

Tổng cộng 

Diện tích 

(ha) 

2.2 Đất an ninh CAN 3,04  4,00  0,07  4,07  1,03  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   1.497,00  1.522,07  3.019,07  3.019,07  

2.4 Đất khu chế xuất SKT           

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN           

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5,18  261,00  155,08  416,08  410,90  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,77  75,00  0,77  75,77  71,00  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.835,30  2.309,00  803,89  3.112,89  1.277,59  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH   17,00  0,31  17,31  17,31  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,80  3,00  0,73  3,73  0,93  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 23,44  36,00  163,96  199,96  176,53  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5,42  18,00  10,11  28,11  22,69  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH           

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH           

2.9.7 Đất giao thông DGT 556,12    1.088,94  1.088,94  532,83  

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 997,66    968,34  968,34  -29,32  

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 245,23    799,17  799,17  553,94  

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,51    1,83  1,83  1,32  

2.9.11 Đất chợ DCH 4,13    5,50  5,50  1,37  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT     0,99  0,99  0,99  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL           

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,76  3,00  1,17  4,17  1,41  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 357,11  528,00  48,77  576,77  219,66  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 55,98  69,00  0,08  69,08  13,10  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 34,37  37,00  0,34  37,34  2,97  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,70  1,00  0,83  1,83  1,13  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG           

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 64,17  64,00  -0,55  63,45  -0,72  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 35,75  36,00  3,18  39,18  3,43  

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX           

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,21    2,35  2,35  1,14  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,58    305,05  305,05  304,47  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,81    2,81  2,81    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.239,67    4.033,02  4.033,02  -206,65  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC           

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     0,10  0,10  0,10  
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

năm 

2020 

Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 

Tăng (), 

giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

 (ha) 

Diện tích 

cấp 

huyện 

xác định 

(ha) 

Tổng cộng 

Diện tích 

(ha) 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.116,47  692,00  -471,93  220,07  -896,40  

4 Đất khu công nghệ cao* KCN           

5 Đất khu kinh tế* KKT     28.133,38  28.133,38  28.133,38  

6 Đất đô thị* KDT 508,03    808,04  808,04  300,01  

Ghi chú: * Không tổng hợp diện tích tự nhiên 

3.2 Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2030 theo đơn vị hành chính 

 Bảng 34: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị  

hành chính cấp xã (ha) 

 

TT. Long 

Thành 

Long 

Khánh 
Long Vĩnh  

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

  Tổng diện tích tự nhiên   508,03  4.955,89  9.637,20   

1 Đất nông nghiệp NNP 151,94  3.743,20  5.397,73   

1.1 Đất trồng lúa LUA        

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC        

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4,54  2,24  92,77   

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 4,35  55,74  273,43   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   766,59  691,20   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD        

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX   254,44  112,08   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 143,05  2.664,21  4.228,16   

1.8 Đất làm muối LMU        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     0,10   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 356,09  1.212,68  4.135,57   

2.1 Đất quốc phòng CQP   7,97  14,73   

2.2 Đất an ninh CAN 0,23  0,10  0,15   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   72,17     

2.4 Đất khu chế xuất SKT        

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN        

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30,71  88,28  6,58   
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị  

hành chính cấp xã (ha) 

 

TT. Long 

Thành 

Long 

Khánh 
Long Vĩnh  

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

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 9,34  8,17  9,60   

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS        

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 187,03  864,93  547,13   

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 4,57  2,95  1,75   

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,29  0,19  0,34   

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 11,10  159,71  5,03   

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 12,32  2,25  3,66   

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH        

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH        

2.9.7 Đất giao thông DGT 92,96  173,49  207,44   

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 14,53  283,49  235,75   

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 48,03  242,40  92,76   

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,92  0,05  0,09   

2.9.11 Đất chợ DCH 0,31  0,39  0,32   

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   0,99     

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL        

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA     0,36   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   50,64  77,11   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 69,08       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2,45  12,87  0,34   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   0,65     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG        

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 3,25  0,54  3,64   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 4,69  5,72  3,99   

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX        

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,36  0,35  0,23   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 6,85  0,46  0,10   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01  0,36  0,48   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 42,09  98,39  3.471,12   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC        

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,10     

3 Đất chưa sử dụng CSD     103,91   
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị  

hành chính cấp xã (ha) 

 

TT. Long 

Thành 

Long 

Khánh 
Long Vĩnh  

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

4 Đất khu công nghệ cao* KCN        

5 Đất khu kinh tế* KKT 508,03  4.955,89  6.497,20   

6 Đất đô thị* KDT 508,03       

 Ghi chú: * Không tổng hợp diện tích tự nhiên 

 Bảng 35: Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo đơn vị hành 

chính (tt) 

Đơn vị tính: ha 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính cấp xã (ha) 

Đông Hải Ngũ Lạc 
Đôn 

Xuân 

Đôn 

Châu 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) 

  Tổng diện tích tự nhiên   6.890,75  3.489,05  2.676,39  3.216,08  

1 Đất nông nghiệp NNP 5.081,55  1.591,87  1.650,61  1.587,13  

1.1 Đất trồng lúa LUA   1.189,25  859,10  1.475,99  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC   7,48  855,40  1.472,12  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 497,64  11,90  45,15  42,85  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 12,94  73,93  198,78  56,49  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.122,08        

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 2.325,53        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.052,17  291,64  547,06  11,64  

1.8 Đất làm muối LMU 68,99        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,19  25,15  0,52  0,17  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 1.693,03  1.897,18  1.025,78  1.628,94  

2.1 Đất quốc phòng CQP 162,55        

2.2 Đất an ninh CAN 0,35  3,04  0,10  0,10  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 155,10  1.071,23  591,00  1.129,57  

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7,21  154,94  6,09  122,27  
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính cấp xã (ha) 

Đông Hải Ngũ Lạc 
Đôn 

Xuân 

Đôn 

Châu 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 10,04  10,58  19,02  9,03  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 775,14  380,48  158,94  199,25  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,75  2,80  1,50  1,99  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,39  0,12  0,30  0,10  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 5,73  7,12  4,99  6,28  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 2,63  2,65  2,06  2,55  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH         

2.9.7 Đất giao thông DGT 188,36  226,81  76,54  123,34  

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 184,53  113,96  72,36  63,72  

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 390,78  24,97    0,23  

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,15  0,54  0,04  0,04  

2.9.11 Đất chợ DCH 0,82  1,51  1,15  1,00  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 2,40    0,41  1,00  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 242,43  93,04  50,80  62,75  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT         

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 1,23  19,26  0,38  0,81  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   0,80  0,13  0,25  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 2,77  16,00  19,89  17,36  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 3,44  4,67  10,84  5,83  

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,12  0,50  0,35  0,45  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 100,84  54,35  109,57  32,88  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,15  0,75  0,06    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 228,26  87,55  58,20  47,41  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC         

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK         
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị 

hành chính cấp xã (ha) 

Đông Hải Ngũ Lạc 
Đôn 

Xuân 

Đôn 

Châu 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) 

3 Đất chưa sử dụng CSD 116,17        

4 Đất khu công nghệ cao* KCN         

5 Đất khu kinh tế* KKT 6.890,75  3.489,04  2.576,39  3.216,08  

6 Đất đô thị* KDT 300,01        

Ghi chú: * Không tổng hợp diện tích tự nhiên 

II. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

Khu vực công nghiệp quy mô khoảng 3.019,07 ha tại các xã: Ngũ Lạc; 

Đôn Xuân; Đôn Châu. 

Khu vực đô thị, thương mại dịch vụ: Quy mô khoảng 368,91 ha tại các xã: 

Đôn Xuân; Đôn Châu; Ngũ Lạc. 

Khu vực chuyên trồng lúa nước: Quy mô khoảng 2.335,00 ha tại các xã: 

Đôn Xuân; Đôn Châu; Ngũ Lạc. 

Khu vực rừng phòng hộ: Quy mô khoảng 2.579,86 ha tại các xã: Long 

Khánh; Long Vĩnh; Đông Hải. 

Khu vực rừng sản xuất: Quy mô khoảng 2.692,05 ha tại các xã: Long 

Khánh; Long Vĩnh; Đông Hải. 

 

  



87 

 

 

 

PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

Hiện nay kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Duyên Hải đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 

2021 nên chỉ cập nhật các nội dung theo quy định vào phần này 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Duyên Hải được 

xây dựng trên cơ sở các nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, tài nguyên đất đai của huyện và quy hoạch các ngành, trong đó: quan 

trọng nhất là Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt và xác định những tồn tại, hạn 

chế, nguyên nhân để làm cơ sở lập phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030. Đây sẽ là căn cứ rất quan trọng để tiến hành giao đất, thu hồi đất, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất. 

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sẽ xác định cụ thể được 

ranh giới, vị trí trên bản đồ, chi tiết sử dụng các loại đất đối với từng dự án. Đây 

là cơ sở cung cấp thông tin trong quá trình triển khai thực hiện và sẽ thuận lợi 

trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. 

II. KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân tỉnh có những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và giới 

thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa 

bàn huyện Duyên Hải. Đồng thời sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật để huyện triển khai Quy hoạch sử dụng đất mang lại 

hiệu quả cao ./. 

_________________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HỆ THỐNG BIỂU 

 

(Theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất) 

 

 


