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ĐẶT VẤN ĐỀ 

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

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

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

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

Với sự phát triển kinh tế nhanh trong giai đoạn tới thì nhu cầu về đất cho 

xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các công trình phúc 

lợi phục vụ an sinh xã hội và nhu cầu về đất ở tăng cao trong khi quỹ đất có hạn, 

đặt ra nhiều vấn đề phức tạp và tạo áp lực ngày càng lớn lên đất đai. Nhiệm vụ 

đặt ra là phải sắp xếp, sử dụng quỹ đất hợp lý và có hiệu quả, không gây ô 

nhiễm môi trường sinh thái và thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhằm đạt mục tiêu 

phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững. 

Xác định rõ tầm quan trọng của việc lập quy hoạch sử dụng đất trong giai 

đoạn tới là hết sức cần thiết, được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn, cùng với sự giúp đỡ, phối hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Uỷ 

ban nhân dân huyện Lộc Bình tổ chức triển khai lập dự án “Lập Quy hoạch sử 

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

Bình, tỉnh Lạng Sơn”. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

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

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

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

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

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

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

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

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

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

Lạng Sơn; 

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

thi hành Luật Quy hoạch; 

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

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

2020) tỉnh Lạng Sơn; 
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- Nghị quyết số 12/2016/NQ-NĐND ngày 29/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; 

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

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

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

về giá đất; 

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

về thu tiền sử dụng đất; 

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

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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

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

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính Phủ về Quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; 

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

bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

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

chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; 

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

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

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

- Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2030; 

- Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê 

duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; 

- 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 và thẩm định quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 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; 
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- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

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

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

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

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

sử dụng đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng 

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

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

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

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

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

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 

2021 - 2025; 

- Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 tỷ lệ 1/5.000; 

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du kích Chi 

Lăng, huyện Lộc Bình; 

- Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp trong quy hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025; 

- Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Phê duyệt dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025; 
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- Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

huyện Lộc Bình; 

- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch 

bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến 2030; 

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

Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024; 

- Quyết định số 1465/QĐ –UBND ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh Lạng 

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

ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 

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

về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

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

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

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

- Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập Quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN VÀ 

SẢN PHẨM DỰ ÁN 

3.1. Mục tiêu  

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

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

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

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

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

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

vào nề nếp và có hiệu quả. 
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- Quy hoạch sử dụng đất phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã. 

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

đặc dụng. 

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

địa phương và khả năng, quỹ đất của huyện 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

xã hội của huyện đến năm 2030. 

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

đồng thời tăng cường bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái và giữ gìn cảnh quan 

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

hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

3.2. Yêu cầu  

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

tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

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

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

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

vực trong huyện. 

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

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

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

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

CP ngày 07/5/2019. 
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- Đảm bảo tính nhân dân, có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng 

đồng, cá nhân vào quá trình lập dự án.  

3.3. Phạm vi thực hiện  

- Phạm vi không gian: Dự án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được thực 

hiện trên phạm vi toàn bộ diện tích tự nhiên trong địa giới hành chính huyện Lộc 

Bình với tổng diện tích tự nhiên 98.642,68 ha (21 xã, thị trấn). 

- Phạm vi nội dung: 

+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; 

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

tác động đến việc sử dụng đất; 

+ 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; 

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; 

+ Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu; 

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan; 

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

3.4. Phương pháp thực hiện 

- Phương pháp kế thừa, phân tích tài liệu thống kê đã có. 

- Phương pháp điều tra thực địa, bổ sung hiện trạng sử dụng đất. 

- Phương pháp tổng hợp số liệu, phân tích đánh giá. 

- Phương pháp chuyên gia hội thảo. 

3.5. Sản phẩm của dự án 

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

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (04 bộ) bao gồm: 

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

2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

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

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

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

+ Các bảng biểu và phụ lục. 



7 
 

Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

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

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

 Lộc Bình là một huyện miền núi biên giới nằm về phía Đông Nam của 

tỉnh và cách thành phố Lạng Sơn 24 km đi theo đường Quốc lộ 4B. Huyện có vị 

trí địa lý như sau: 

+ Phía Bắc giáp huyện Cao Lộc và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; 

+ Phía Đông giáp huyện Đình Lập; 

+ Phía Nam giáp huyện Đình Lập và tỉnh Bắc Giang; 

+ Phía Tây giáp huyện Chi Lăng và huyện Cao Lộc. 

Huyện có tổng diện tích tự nhiên 98.642,92 ha (theo số liệu kiểm kê đất đai 

năm 2019), có trục đường QL4B từ thành phố Lạng Sơn đi Quảng Ninh và cách 

cửa khẩu Chi Ma giáp với nước láng giềng (CHND Trung Hoa) 15 km. Nên vị trí 

địa lý của huyện rất thuận lợi trong phát triển thương mại, dịch vụ, khai thác tiềm 

năng đất đai, giao lưu, trao đổi hàng hoá, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật, 

khai thác sức lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Huyện Lộc Bình nằm trong lưu vực sông Kỳ Cùng. Độ cao trung bình so 

với mặt nước biển là 352 m, cao nhất là đỉnh Mẫu Sơn 1.541 m. Địa hình huyện 

nghiêng từ Đông Bắc xuống Tây Nam và phân thành 3 vùng tương đối rõ rệt: 

Vùng đồi núi cao, vùng đồi núi thấp, vùng thung lũng bằng. 

1.1.3. Khí hậu 

Nhìn chung, đặc điểm khí hậu của Lộc Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt 

đới gió mùa, chia thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa nóng, ẩm bắt đầu từ tháng 4 đến 

tháng 10. Mùa khô, lạnh, ít mưa từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau.  

1.1.4. Thủy văn 

Trên địa bàn huyện Lộc Bình có hệ thống sông Kỳ Cùng và các phụ lưu 

của sông cùng với hệ thống ao, hồ chi phối nguồn nước. Ngoài ra, còn có vùng 

đầu nguồn của các chi lưu sông Lục Nam (hệ thống sông Thái Bình) thuộc vùng 

các xã phía Nam của huyện như Hữu Lân, Nam Quan, Xuân Dương, Ái Quốc. 

Mật độ sông suối trong huyện khoảng 0,88 km/km2.  
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1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Căn cứ trên bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1:50.000 do Viện QH&TKNN xây 

dựng toàn huyện có các loại đất sau: Nhóm đất phù sa, nhóm đất đỏ vàng, nhóm 

đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Trên địa bàn huyện được chi phối bởi nguồn nước của 

sông Kỳ Cùng và các phụ lưu của sông. Đảm bảo cho việc tưới tiêu và sinh hoạt 

của nhân dân. 

- Nguồn nước ngầm: Nhìn chung, hệ thống sông suối, ao hồ trong huyện 

có nguồn nước khá dồi dào và phân bố tương đối đồng đều, đủ để cung cấp nước 

tưới cho lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp và phục vụ nước sinh hoạt 

cho nhân dân. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Diện tích đất rừng tự nhiên tương đối lớn nhưng hầu hết là rừng tái sinh, 

hệ sinh thái nghèo, hiếm gỗ quý. Đất rừng trồng có diện tích phân bố ở tất cả các 

xã trong huyện. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Trên địa bàn huyện Lộc Bình có 2 loại khoáng sản chính là Than và đất 

sét Cao lanh. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có một lượng nhỏ vàng sa khoáng 

ở các xã: Đồng Bục, Nam Quan, Hữu Lân, Mẫu Sơn, Đông Quan, Xuân Dương. 

Cát xây dựng được khai thác dọc theo sông Kỳ Cùng. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Lộc Bình là vùng đất cổ thuộc vùng miền núi biên giới phía Đông 

Bắc của tỉnh Lạng Sơn, bao gồm nhiều dân tộc khác nhau như: Tày, Nùng, 

Kinh, Dao, Sán Chỉ,… trong đó dân tộc Nùng, Tày có số dân đông nhất. Có 

truyền thống văn hóa phong phú, hàng năm có nhiều lễ hội văn hóa phi vật thể 

độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc như: Hội xuân Háng Đắp (thị trấn Lộc Bình 

vào ngày 30/1 âm lịch); hội Dinh Chùa Trung Thiên (Tú Đoạn vào ngày 14/1 

âm lịch);… 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trường 

- Môi trường không khí: Hiện nay chất lượng môi trường tại hầu hết các 

khu vực nông thôn trên địa bàn huyện vẫn còn đảm bảo, chưa có những biểu 

hiện bị ô nhiễm suy thoái. 
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- Môi trường nước: Hầu hết người dân trong huyện sử dụng nguồn nước 

tự khai thác, được người dân xử lý bằng các phương pháp truyền thống vì vậy 

những ảnh hưởng của nguồn nước đến sức khỏe người dân là không thể tránh 

khỏi. Đối với thị trấn Lộc Bình công tác quản lý vệ sinh môi trường còn nhiều 

bất cập, do chưa có hệ thống thoát nước. Vì vậy nước bẩn không xử lý tự thấm 

xuống đất hoặc chảy tự nhiên trên nền đất xuống ruộng trũng ra suối và chảy ra 

sông Kỳ Cùng làm ô nhiễm môi trường khu vực xung quanh và nguồn nước. 

- Môi trường đất: Chất lượng môi trường đất của huyện Lộc Bình chưa có 

các biểu hiện suy thoái bạc màu, hàm lượng chất khoáng, chất vi lượng trong đất 

vẫn đảm bảo cho sự phát triển cây trồng tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều 

và bừa bãi các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón vô cơ đang và sẽ có 

gây ảnh hưởng tới môi trường đất, nước và không khí trong khu vực. 

1.4. Đánh giá chung 

1.4.1. Thuận lợi 

Lộc Bình là một huyện miền núi biên giới nằm về phía Đông Nam của 

tỉnh và cách thành phố Lạng Sơn 24 km đi theo đường Quốc lộ 4B thuận lợi cho 

việc giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội. 

Tài nguyên đất khá đa dạng, khí hậu thuận lợi,... đã tạo nên sự đa dạng về 

cây trồng (cây lương thực, rau màu, cây công nghiệp,...) cung cấp nguyên liệu 

đầu vào cho hoạt động sản xuất. Trên địa bàn huyện Lộc Bình có hệ thống sông 

Kỳ Cùng và các phụ lưu của sông cùng với hệ thống ao, hồ chi phối nguồn nước 

thuận tiện cho thủy lợi và cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt. 

Trên địa bàn huyện Lộc Bình có nhiều loại khoáng sản khác nhau, nhưng 

có 2 loại khoáng sản chính là Than và đất sét Cao lanh thuận lợi cho việc phát 

triển sản xuất vật liệu xây dựng. 

Lộc Bình có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều khu di tích lịch sử - 

văn hóa,... thuận lợi cho phát triển du dịch. 

1.4.1. Khó khăn 

Là huyện miền núi, địa hình bị chia cắt, lượng mưa tập trung chủ yếu theo 

mùa là điều kiện hinh thành những dòng lũ quét, sạt lở đất ven hai bờ sông vào 

mùa mưa và thiếu nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô. Bên cạnh 

đó, biến đổi khí hậu mà biểu hiện là sự gia tăng bất thường của các hiện tượng 
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thời tiết cực đoan (hạn hán; lũ lụt; trượt, sạt lở đất; rét đậm, rét hại; sương muối; 

nắng nóng) tác động đến hệ thống cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, phương 

thức canh tác cũng như cơ cấu sử dụng đất. 

Môi trường đất nhiều nơi bị thoái hóa; môi trường nông nghiệp một số 

điểm nhiễm thuốc trừ sâu, hóa chất độc hại, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm; 

môi trường nước, hầu hết người dân trong huyện sử dụng nguồn nước tự khai 

thác, các nguồn nước này sau khi khai thác được người dân xử lý bằng các 

phương pháp truyền thống ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong khi nguồn 

đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường còn hạn hẹp và chưa đáp ứng được yêu cầu. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 

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

2.1.1. Tăng trưởng kinh tế 

Trong những năm qua nền kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tăng 

trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,35%. Trong đó: Ngành 

nông - lâm - nghiệp tăng 1,10%, công nghiệp tăng 11,77%, xây dựng tăng 

6,73%, dịch vụ tăng 3,94%. 

Bảng 01: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

1 

Chỉ số phát triển một số 

ngành kinh tế chủ yếu 

trên địa bàn 

% 5,32 3,12 13,54 4,77 8,07 

1.1 Nông, lâm nghiệp % 3,03 2,18 1,52 -7,09 3,66 

1.2 Công nghiệp - xây dựng % 7,22 3,49 22,34 9,80 10,73 

1.3 Dich vụ % 3,60 3,52 6,60 5,36 4,57 

2 

Chỉ số phát triển một số 

ngành kinh tế chủ yếu 

trên địa bàn (giá so 

sánh 2010) 

Tỷ đồng 2.813,37 2.901,13 3.293,85 3.450,81 3.729,17 

2.1 Nông, lâm nghiệp Tỷ đồng 801,53 818,96 831,42 772,49 800,79 

2.2 Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 1.490,95 1.542,94 1.887,58 2.072,64 2.295,01 

2.3 Dich vụ Tỷ đồng 520,89 539,23 574,85 605,68 633,37 

3 

Chỉ số phát triển một số 

ngành kinh tế chủ yếu 

trên địa bàn (giá hiện 

hành) 

Tỷ đồng 3.960,73 4.077,55 4.793,91 5.243,62 5.700,04 

3.1 Nông, lâm nghiệp Tỷ đồng 1.209,59 1.208,38 1.295,64 1.289,34 1.340,15 

3.2 Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 2.019,44 2.099,63 2.695,65 3.100,75 3.464,40 

3.3 Dich vụ Tỷ đồng 731,70 769,54 802,62 853,53 895,49 

( Nguồn: Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Lộc Bình) 
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2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, tăng tỷ trọng 

ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành 

nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực của huyện, 

tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn chậm.  

Năm 2016, nhóm ngành nông, lâm nghiệp chiếm 28,49%, nhóm ngành 

công nghiệp - xây dựng chiếm 53,00%, nhóm ngành dịch vụ chiếm 18,51%. 

Năm 2020, nhóm ngành nông, lâm nghiệp chiếm 21,47%, nhóm ngành 

công nghiệp - xây dựng chiếm 61,54%, nhóm ngành dịch vụ chiếm 16,98%. 

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

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Bảng 02: Kết quả sản xuất ngành nông nghiệp qua một số năm 

STT 
Cây trồng, 

vật nuôi 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Lúa 

Diện tích Ha 6.604,22 6.726,73 6.648,17 6.629,36 6.511,82 

Năng suất Tạ/Ha 40,20 42,21 39,13 39,16 41,91 

Sản lượng Tấn 26.547 28.394 26.013 25.958 27.289 

2 Ngô 

Diện tích Ha 2.144,67 2.137,94 1.909,13 1.678,22 1.475,83 

Năng suất Tạ/Ha 52,94 53,56 52,66 53,69 54,22 

Sản lượng Tấn 11.354 11.451 10.054 9.011 8.002 

3 Khoai lang 

Diện tích Ha 357,33 402,81 589,59 546,05 407,29 

Năng suất Tạ/Ha 72,31 70,26 71,10 69,17 71,69 

Sản lượng Tấn 2.584 2.830 4.192 3.777 2.920 

4 Sắn 

Diện tích Ha 450,09 385,19 346,79 302,88 200,10 

Năng suất Tạ/Ha 65,81 67,01 64,74 70,00 65,02 

Sản lượng Tấn 2.962 2.581 2.245 2.120 1.301 

5 Mía 

Diện tích Ha 157,08 109,28 52,86 41,68 31,64 

Năng suất Tạ/Ha 510,44 507,96 478,81 493,21 480,09 

Sản lượng Tấn 8.018 5.551 2.531 2.056 1.519 

6 Lạc 

Diện tích Ha 101,19 119,30 123,92 91,45 78,99 

Năng suất Tạ/Ha 16,01 15,51 15,78 16,77 16,70 

Sản lượng Tấn 162,00 185,00 195,57 153,40 131,92 

7 Đậu tương 

Diện tích Ha 35,69 34,86 26,24 23,47 12,93 

Năng suất Tạ/Ha 10,37 11,04 11,91 11,73 11,68 

Sản lượng Tấn 37,00 38,50 31,25 27,54 15,10 

8 
Rau các 

loại 

Diện tích Ha     1.075,32 

Năng suất Tạ/Ha     115,34 

Sản lượng Tấn     12.403,16 

9 Cây ăn quả Diện tích Ha   1.840,55 972,30 968,23 

10 Tổng đàn trâu Con 11.892 11.837 11.745 6.765 5.202 

11 Tổng đàn bò Con 1.720 1.943 2.036 1.496 1.421 
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STT 
Cây trồng, 

vật nuôi 
Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

12 Tổng đàn dê,cừu Con 5.335 4.901 6.213 4.225 4.140 

13 Tổng đàn ngựa Con 597 593 706 757 940 

14 Tổng đàn lợn Con 41.031 40.839 39.895 30.101 5.560 

15 Tổng đàn gia cầm 1000 con 424.578 433.016 445.864 392.780 540.280 

16 Nuôi trồng thủy sản Ha   206,03 200,43 200,04 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lộc Bình 2019) 

- Trồng trọt: Trong năm 2020, tổng diện tích gieo trồng đạt 10.536,98 ha; 

tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.000 tấn.  

- Sản xuất lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng: Tổng diện tích trồng rừng 

mới trên địa bàn là 1.235,47 ha; độ che phủ rừng là 64%. Khai thác nhựa thông 

được 10.216,33 tấn. Khai thác gỗ được 10.506,74 m3.  

- Chăn nuôi, thú y và bảo vệ thực vật, công tác chuyển giao KHKT: Tăng 

cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thường xuyên bám sát 

ruộng đồng theo dõi, điều tra, phát hiện kịp thời sâu bệnh hại trên cây trồng.  

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

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

càng mở rộng về quy mô và địa bàn sản xuất. Sản xuất gạch đạt 27,3 triệu viên; 

sản xuất gỗ thành khí ước đạt 12.253m3; khai thác than ước đạt 535.000 tấn; 

khai thác và cấp nước sinh hoạt đạt 748.773m3; sản xuất điện đạt 788.000Mkwh; 

cung cấp điện sinh hoạt đạt 41,2Trkwh. 

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma năm 2020 đạt 

300,3 triệu USD. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

cấm được tập trung chỉ đạo thực hiện, trong năm 2020 các lực lượng chức năng 

đã kiểm tra 330 vụ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 204 vụ với số tiền 

623.292.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm, tịch thu 5.409.204.000 đồng.  

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

có liên quan đến sử dụng đất. 

2.3.1. Dân số 

Năm 2020 dân số huyện Lộc Bình là 85.467 người, tăng 4.065 người so với 

năm 2015. Dân số tập trung chủ yếu ở thị trấn Lộc Bình do sáp nhập xã Lục Thôn 

theo nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội; dân số tập trung thưa ở xã Mẫu Sơn do địa hình đồi núi, giao thông đi 

lại khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội kém. 
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Bảng số 03: Tình hình biến động dân số qua một số năm 

TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

1 Tổng số nhân khẩu Người 81.402 82.007 83.354 84.850 

1.1 Nữ Người 40.031 40.231 40.676 41.392 

1.2 Nam Người 41.371 41.776 42.678 43.458 

2 Mật độ dân số người/km2 83 83 85 86 

3 Tổng số lao động Lđộng 43.900 44.000 48.000 49.000 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Lộc Bình 2020) 

2.3.2. Lao động, việc làm và thu nhập 

Tổng hợp thống kê số lao động tạo việc làm mới năm 2020 là 2.445 lao 

động có việc làm mới (trong đó: tạo việc làm từ vay vốn là 52 người, tạo việc làm 

mới từ dạy nghề 150 người, phối hợp tuyển sinh và đi làm tại các công ty, doanh 

nghiệp 2.243 người); nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 51,5%. 

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

2.4.1 Thực trạng phát triển đô thị 

Diện tích đất đô thị của huyện Lộc Bình là 2.922,78 ha, bao gồm diện tích 

của thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương. UBND huyện đã chỉ đạo việc quản 

lý quỹ đất quy hoạch phát triển đô thị theo đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

sử dụng đất được duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Các khu dân cư đô thị trên 

địa bàn huyện Lộc Bình đang phát triển từng ngày. 

2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, ban, ngành tích cực 

chỉ đạo triển khai đồng bộ; diện mạo nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; đến nay, toàn huyện có 

12 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2019). Hạ tầng nông thôn 

tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát 

triển, góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. 

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

2.5.1. Hệ thống giao thông 

Hạ tầng giao thông huyện Lộc Bình có 2 loại hình chính là: Đường bộ, 

đường sắt. Đường sông chưa phát triển do địa hình đồi núi, sông nhỏ và dốc 

(nhiều ghềnh thác). 
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- Đường bộ: Quốc lộ 4B; 6 tuyến đường tỉnh (ĐT236, ĐT237, ĐT237B, 

ĐT249, ĐT250, ĐT248); 6 tuyến đường huyện (ĐH30, ĐH31, ĐH32, ĐH33, 

ĐH34, ĐH35); 351 km đường liên xã; đường liên thôn; đường công vụ. 

- Đường sắt: Huyện Lộc Bình có tuyến đường sắt Mai Pha - Na Dương, khổ 

rộng 1,0 m, có chiều dài qua huyện khoảng 18,5 km trên địa bàn có ga Na Dương. 

2.5.2. Hệ thống thủy lợi 

- Toàn huyện có 22 hồ chứa nước vừa và lớn. Ngoài ra, còn có rất nhiều 

hồ, phai nhỏ phân bố ở các cánh đồng các xã trong huyện gồm: Hồ Nà Cáy; hồ 

Bản Chành; hồ Tà Keo; đập khuôn van; đập Kéo Lim; Cụm thủy lợi Tam Quan. 

- Hệ thống các công trình thuỷ lợi được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng 

cấp và xây dựng mới. Các tuyến kênh, mương dẫn nước chính cơ bản đã được 

kiên cố hoá, tăng thêm năng lực tưới. 

2.5.3. Năng lượng - bưu chính viễn thông 

- Trong những năm qua huyện rất chú trọng việc điện khí hóa nông thôn, 

đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, 100% các xã đã có 

điện lưới Quốc gia để sử dụng. 

- Trên địa bàn huyện có 1 bưu điện huyện và 16 điểm bưu văn hoá xã. 

Phủ sóng phát thanh và truyền hình, sóng điện thoại 21/21 xã, thị trấn và tất cả 

các xã đã có trạm truyền thanh. 

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

tới 21/21 xã, thị trấn trong huyện. 

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

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

2.5.4. Văn hóa - thể thao 

Tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, thông tin và truyền thông chào mừng các ngày lễ lớn đảm bảo 

trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Hoạt động thể dục, thể thao quần 

chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng gắn với cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tỷ lệ thôn bản, khu 

phố có nhà văn hóa đạt 96,19%. Phong trào thể dục, thể thao ngày cành phát 
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triển, có nhiều mô hình câu lạc bộ thể dục, thể thao được hình thành; tỷ lệ xã, thị 

trấn có sân thể thao đạt 90,47%. Mạng lưới truyền thanh, truyền hình tiếp tục 

được củng cố, phát triển đáp ứng được nhu cầu nghe, nhìn của Nhân dân. 

2.5.5. Y tế 

Công tác khám chữa bệnh được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân. Công tác y tế dự phòng tiếp tục được thực hiện hiệu 

quả, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn; công tác khám chữa 

bệnh được triển khai thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, giám sát quản lý hành 

nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. 

Hệ thống y tế cơ sở được quan tâm đầu tư, hiện nay có 1 trung tâm y tế huyện 

tại thị trấn Lộc Bình và 21 trạm y tế tại các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y 

tế xã. Trung tâm y tế huyện có 165 giường bệnh, gồm 01 khu nhà hành chính và 

01 khu nhà điều trị. 

2.5.6. Giáo dục - đào tạo 

Giáo dục và Đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục 

tiếp tục được nâng cao; tổ chức tốt các hội thi cấp huyện và tham gia có hiệu quả 

các hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia; công tác duy trì sĩ số triển khai thực hiện tốt 

đạt tỷ lệ 99,98%, công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp thực hiện tốt, 

tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 41,2% cao hơn mặt bằng chung của tỉnh. Thực hiện 

đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình việc lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình 

giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia của 

huyện là 30 trường, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh; hệ thống mạng lưới 

trường, lớp từng bước được rà soát, xắp xếp lại hợp lý và hiệu quả, đã thực hiện 

đổi tên 66 trường và sáp nhập 05 cặp trường. Huyện có 81 trường học với 263 

phòng học. 

2.6. Đánh giá chung 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông, lâm nghiệp luôn được quan 

tâm chỉ đạo; chủ động phòng trừ dịch bệnh hại trên cây trồng; trồng rừng đạt và 

vượt kế hoạch đề ra; phong trào ra quân đầu xuân làm giao thông, thuỷ lợi đạt 

hiệu quả cao; thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra, chi ngân sách được điều hành 

linh hoạt, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ chi trên địa bàn; thực hiện thắng lợi mục 

tiêu xây dựng xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; 

công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, xây dựng phương án đất lâm 

nghiệp trả về địa phương, quản lý đất công, công tác GPMB các dự án được 
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quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; tình hình giá cả ổn định, đáp ứng nhu 

cầu nhân dân; các hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực, thị 

trường, giá cả được bình ổn. 

Một số trường học còn thiếu cơ sở vật chất: phòng học, phòng làm việc, 

phòng chức năng, đồ dùng đồ chơi, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp 

ứng được yêu cầu dạy học, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh. Việc xây 

dựng nhà văn hóa năm 2020 thực hiện chậm theo tiến độ kế hoạch đề ra. 

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

Biến đổi khí hậu gây rối loạn chế độ mưa nắng, nguy cơ nắng nóng nhiều 

hơn, lượng mưa thay đổi, lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn trong suốt 

các đợt mưa dài, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đảm 

bảo an ninh lương thực tại chỗ. Sạt lở đất ven các sông suối, vùng đồi núi cao có 

địa hình dốc và chia cắt mạnh cũng là một vấn đề xảy ra thường xuyên ở Lộc 

Bình. Sạt đất, trượt lở đất không chỉ làm mất đất sản xuất nông nghiệp, đất ở mà 

còn gây thiệt hại về người và tài sản, hư hại hệ thống cơ sở hạ tầng. Tạo áp lực 

cho việc bố trí quỹ đất tương đối lớn, đồng thời trong việc xác định vị trí xây 

dựng, bố trí các công trình. 
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Phần II 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1.1. Thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai có liên quan 

đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ 

chức thực hiện các văn bản đó. 

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

lập bản đồ hành chính. 

- Khảo sát, đo đạc, đánh giá, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 

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

tra xây dựng giá đất. 

- Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

- Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 

- Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thống kê, kiểm kê đất đai. 

- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

- Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 

- Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định 

của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. 

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai. 

- Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản 

lý và sử dụng đất đai. 

- Việc quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai. 

1.2. Phân tích, đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân. 

* Mặt được 

- Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 

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

thực hiện tốt làm cơ sở cho việc thực hiện quản lý, sử dụng đất đai được chặt 

chẽ, có hiệu quả. 
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- Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai, theo định kỳ 5 năm 1 lần trên phạm vi toàn huyện. 

- Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 

thành lập hội đồng bồi thường các dự án, tổ chức bàn giao mặt bằng cho các chủ 

đầu tư. 

- Việc đăng ký quyền sử dụng đất lập và quản lý hồ sơ địa chính đã được 

tiến hành đồng bộ đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu quản lý đất đai đối với các cấp. 

- Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 

sử dụng đất đã được UBND huyện quan tâm thông qua việc quản lý, giám sát 

các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê đất, thu thuế, thu tiền sử dụng đất,... góp 

phần đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất và nguồn thu ngân sách. 

- Huyện Lộc Bình đã triển khai phổ biến những điểm mới của Luật Đất 

đai đến các ban ngành của huyện, cán bộ xã/thị trấn và tuyên truyền phổ biến 

đến người dân thông qua các phương tin thông tin đại chúng. 

* Tồn tại 

- Công tác quản lý hồ sơ địa chính của huyện mới chỉ dừng lại ở mức độ 

lưu trữ các loại hồ sơ bằng dạng giấy nên khó khăn trong việc cập nhật các biến 

động, cập nhật không đầy đủ, chính xác. 

- Trong những năm qua việc bồi thường vẫn gặp những vướng mắc nhất 

định, chủ yếu là về vấn đề người dân chưa chấp thuận với giá được đền bù. 

- Hệ thống thông tin đất đai của huyện hiện chưa được hoàn thiện, chưa 

xây dựng được hệ thống thông tin đất đai đồng bộ và kết nối được toàn bộ thông 

tin đất đai của huyện với tỉnh và ngược lại. 

- Chính quyền cơ sở chưa thường xuyên chỉnh lý, theo dõi nắm chắc tình 

hình biến động đất đai, không phát hiện kịp thời để kiên quyết xử lý vi phạm về 

đất đai đối với người sử dụng đất lấn chiếm trái phép. 

* Nguyên nhân 

- Do trình độ văn hóa của người dân còn hạn chế nên trong quá trình quản 

lý còn gặp nhiều khó khăn. 

 - Trình độ chuyên môn, trách nhiệm công vụ của một số bộ phận cán bộ 

trong ngành chưa cao. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu công 

tác, nhất là trang bị công nghệ thông tin còn thiếu, chất lượng đường truyền, 

phần mềm ứng dụng chưa đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới quản lý. 
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1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà 

nước về đất đai. 

Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai cần phải được thực hiện một 

cách khoa học, đầy đủ, bảo đảm xây dựng một hệ thống pháp luật về đất đai hoàn 

chỉnh, toàn diện, bao quát các vấn đề liên quan, minh bạch về thông tin đất đai. 

Cập nhật thường xuyên, kịp thời những biến động về đất đai trên hồ sơ địa 

chính và hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý. 

Các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác hòa giải, giải quyết các tranh 

chấp, khiếu nại về đất đai từ cơ sở, tránh tình trạng tranh chấp, khiếu nại kéo dài 

gây bức xúc trong nhân dân. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai; các hoạt 

động về đất đai và hoàn chỉnh cơ chế, chính sách về đất đai trong thời kỳ mới 

đảm bảo phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh 

chính trị được ổn định và giữ vững. 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất. 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020 tổng diện tích tự nhiên của huyện là 

98.642,92 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp có 88.364,13 ha, chiếm 89,58% tổng diện 

tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp có 8.804,73 ha, chiếm 8,93% tổng diện tích tự 

nhiên; đất chưa sử dụng có 1.474,06 ha, chiếm 1,49% tổng diện tích tự nhiên.  

Bảng 05: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 
 Tổng diện tích tự nhiên  98.642,92 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 88.364,13 89,58 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.024,52 6,11 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.354,46 3,40 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.747,21 4,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.694,85 1,72 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9.792,50 9,93 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.219,00 2,25 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 63.596,61 64,47 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 289,11 0,29 

1.8 Đất làm muối LMU - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,33 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.804,73 8,93 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.722,81 1,75 

2.2 Đất an ninh CAN 5,97 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 11,28 0,01 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 18,27 0,02 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 35,09 0,04 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 239,47 0,24 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.676,53 2,71 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 12,51 0,01 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,11 0,00 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 495,12 0,50 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 933,47 0,95 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 171,53 0,17 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,11 0,01 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,73 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 1,38 0,00 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 105,89 0,11 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 9,56 0,01 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - 

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,12 0,00 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,65 0,02 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.362,17 1,38 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 964,68 0,98 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,28 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.474,06 1,49 

 (Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện Lộc Bình) 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện năm 2020 là 98.642,92 ha, tăng 0,24 ha 

so với năm 2015. Nguyên nhân do: 

- Giai đoạn 2010 – 2015: Bản đồ địa giới hành chính 364 được đo đạc từ 

những năm 1994 với công nghệ đo vẽ và công cụ đo đạc còn thô sơ, diện tích tự 

nhiên của xã được tính bằng phim tính theo đường bao huyện nên chưa thể hiện 

chính xác được tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện. Ngày nay với công nghệ 

và máy móc hiện đại, diện tích tự nhiên của toàn huyện được tính từ tất cả những 

khoanh đất đã được đóng vùng trong địa giới hành chính huyện theo phần mềm 

chuyên ngành do bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành nên có sự chênh lệch về 

diện tích tự nhiên giữa hồ sơ địa giới của xã đang quản lý và diện tích thực chạy 

từ bản đồ kết quả điều tra kiểm kê năm 2014 của huyện. 

- Giai đoạn 2015 – 2020: Nguyên nhân do đo đạc cấp đổi Giấy chứng nhận đất 

nông nghiệp, điều chỉnh ranh giới địa chính. 
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Bảng 07: Biến động các loại đất năm 2020 so với năm 2015, 2010 

Đơn vị tính: Ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích năm 

2020 

Diện tích năm 

2015 

Diện tích năm 

2010 

Biến động 

2020/2015 

Biến động 

2015/2010 
 Tổng diện tích đất tự nhiên  98.642,92 98.642,68 100.094,98 0,24 -1.452,30 

1 Đất nông nghiệp NNP 88.364,13 89.338,60 79.660,02 -974,47 9.678,58 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.024,52 6.247,06 5.421,95 -222,54 825,11 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.354,46 3.359,15 2.732,71 -4,69 626,44 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.747,21 4.871,98 4.449,20 -124,77 422,78 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.694,85 1.755,15 2.584,09 -60,30 -828,94 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9.792,50 18.578,69 14.144,63 -8.786,19 4.434,06 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.219,00 -  2.219,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 63.596,61 57.589,35 52.951,42 6.007,26 4.637,93 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 289,11 294,84 106,23 -5,73 188,61 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,33 1,53 2,5 -1,20 -0,97 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.804,73 7.065,89 5.683,19 1.738,84 1.382,70 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.722,81 1.706,04 1.949,81 16,77 -243,77 

2.2 Đất an ninh CAN 5,97 1,45 0,66 4,52 0,79 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 11,28 12,10 16,52 -0,82 -4,42 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 18,27 18,51  -0,24 18,51 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 35,09 41,25 17,02 -6,16 24,23 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 239,47 31,84 291,18 207,63 -259,34 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích năm 

2020 

Diện tích năm 

2015 

Diện tích năm 

2010 

Biến động 

2020/2015 

Biến động 

2015/2010 

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

huyện, cấp xã 
DHT 2.676,53 1.952,30 1.023,63 724,23 928,67 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 12,51 -  12,51 0,00 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,11 0,02 0,4 0,09 -0,38 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 495,12 524,51 89,73 -29,39 434,78 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 933,47 784,81 414,82 148,66 369,99 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 171,53 107,82 125,8 63,71 -17,98 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,11 10,60 80,6 1,51 -70,00 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,73 1,82  0,91 1,82 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - -  0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 1,38 2,08 0,28 -0,70 1,80 

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

táng 
NTD 105,89 79,59 95,17 26,30 -15,58 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 9,56 8,75 13,83 0,81 -5,08 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - 8,20  -8,20 8,20 

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,12 -  0,12 0,00 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,65 24,06 1,75 -0,41 22,31 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.362,17 1.499,30 998,93 -137,13 500,37 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 964,68 250,55 510,4 714,13 -259,85 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,28 0,29 52,66 -0,01 -52,37 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.474,06 2.238,19 14.751,77 -764,13 -12.513,58 

 (Nguồn: Thống kê đất đai các năm 2020, 2015 và kiểm kê đất đai năm 2010 huyện Lộc Bình)
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2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc sử dụng đất 

a. Hiệu quả kinh tế - xã hội 

 - Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản từ bỏ quảng canh, đi vào thâm canh, 

coi trọng hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích. Đã có những chính sách hợp lý để 

khuyến khích việc khai hoang cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp; phủ xanh đất trống đồi núi trọc; bảo vệ và phát triển rừng 

nên diện tích đất nông nghiệp đã tăng lên đáng kể; môi trường sinh thái ngày 

càng được cải thiện. 

- Thực hiện giao đất sản xuất nông nghiệp ổn định cùng với các chính 

sách đẩy mạnh sản xuất hàng hoá đã làm cho nông dân năng động hơn, bố trí 

hợp lý cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển nhiều vườn cây ăn quả, cây công 

nghiệp có giá trị kinh tế cao. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tăng đáng kể, 

đáp ứng đủ nhu cầu lương thực tại chỗ cho nhân dân. 

- Việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển 

công nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cư đô thị, nông 

thôn, quản lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích 

phi nông nghiệp,... đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. 

b. Hiệu quả môi trường 

- Việc khai thác các loại tài nguyên khoáng sản thiếu sự kiểm soát đã dẫn 

đến ô nhiễm hủy hoại môi trường sinh thái nói chung và môi trường đất nói riêng. 

- Việc khai thác, chặt phá tài nguyên rừng bừa bãi đã làm rửa trôi, xói 

mòn đất, gây hạn hán, lũ lụt. 

- Việc sử dụng các chất hoá học trong nông nghiệp, khai thác khoáng 

sản,... đã và đang là nguyên nhân làm giảm số lượng của nhiều loại vi sinh vật 

có ích, làm giảm đa dạng sinh học cũng như tăng hàm lượng các chất gây độc 

trong đất do hàm lượng tồn dư. 

Ngoài ra, tập quán sinh hoạt của người dân, các chất thải, nước thải, rác 

thải trong các khu dân cư đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh,... cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường sống cũng như tác động xấu đến môi trường đất. 
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2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất  

a. Cơ cấu sử dụng đất 

Đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất cao (chiếm 89,58% tổng diện tích tự 

nhiên). Trong đất nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp chiếm 85,56%, đất sản 

xuất nông nghiệp 14,11%, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 0,33%. 

- Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ còn thấp (chiếm 8,93% tổng diện tích tự 

nhiên). Trong đất phi nông nghiệp, diện tích đất cho hoạt động sản xuất, kinh 

doanh đất phi nông nghiệp chiếm 3,36%; đất cho phát triển cơ sở hạ tầng (cả hạ 

tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật) chiếm 30,40%. 

- Đất chưa sử dụng được khai thác đưa vào sử dụng khá triệt để trong 

những năm qua nhưng vẫn còn chiếm 1,49% trong cơ cấu sử dụng đất. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Đã cơ bản ổn định việc sử dụng đất cho 

nông hộ. Sản xuất nông nghiệp đang dần đi vào chiều sâu thông qua các giải 

pháp tích cực để tăng vụ sản xuất, tăng lượng nông sản hàng hoá phục vụ xuất 

khẩu. Cải tạo triệt để đất chưa sử dụng để làm tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo 

nguồn bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp bị chu chuyển trong kỳ. Độ che phủ 

rừng và cây lâu năm gia tăng cho thấy xu thế phát triển cây lâu năm, cây ăn quả, 

cây phân tán và tích cực trồng mới, bảo vệ rừng. 

- Trong lĩnh vực phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp chiếm chỉ 8,93% 

diện tích tự nhiên nhưng giá trị sản xuất chiếm đến gần 60% trong cơ cấu kinh tế 

cho thấy huyện đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong quá trình phát triển kinh tế xã 

hội. Tuy quỹ đất phi nông nghiệp tăng chậm nhưng trong lĩnh vực công nghiệp 

đã hình thành 1 cụm công nghiệp, phát triển quỹ đất để đầu tư các khu kinh tế 

cửa khẩu và phát triển du lịch; Cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông từng bước 

được sửa chữa, nâng cấp và mở mới qua các năm. 

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất 

- Việc khai thác quá tải tài nguyên rừng cũng như nạn chặt phá rừng bừa 

bãi trong những năm trước đây đã để lại những hậu quả nghiêm trọng, cần có 

thời gian để khắc phục. Mặc dù diện tích trồng mới rừng không ngừng được 

tăng lên, công tác quản lý, bảo vệ ngày càng được tăng cường song thực trạng 

độ che phủ bằng cây rừng hiện nay vẫn chưa đảm bảo an toàn cho môi trường 

sinh thái. 
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- Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển các khu 

công nghiệp, khu du lịch... chưa được khai thác sử dụng hiệu quả, một số công 

trình, dự án đã được giao đất nhưng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chưa được 

thực hiện, gây lãng phí trong sử dụng đất. 

- Việc sử dụng đất trong các lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, quốc 

phòng an ninh cũng gặp nhiều vướng mắc do còn có sự chồng chéo giữa quy hoạch 

phát triển của các ngành, hạn chế trong việc phát huy lợi thế của từng lĩnh vực. 

- Việc mất đất sản xuất nông nghiệp cho các mục đích phát triển công 

nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hoá là điều tất yếu trong quá trình 

phát triển theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn từ nay đến 

năm 2020 và các năm tiếp theo, song đây lại là vấn đề cần được quan tâm nhiều 

trong khi trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ đồng bào dân 

tộc thiểu số đang thiếu đất sản xuất. 

- Chính sách bồi thường tái định cư thiếu đồng bộ, thực hiện thiếu thống 

nhất cũng là nguyên nhân gây nhiều khó khăn khi Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt 

khi thu hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

KỲ TRƯỚC 

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

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

năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn. Công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được 

triển khai thực hiện tương đối tốt. 

Bảng 07: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo 

ĐCQHSDĐ 

2020 được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên  98.642,68 98.642,92 0,24 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 87.030,05 88.364,13 1.334,08 101,53 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.802,36 6.024,52 222,16 103,83 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 3.296,75 3.354,46 57,71 101,75 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.537,79 4.747,21 209,42 104,62 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.642,45 1.694,85 52,40 103,19 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 15.107,32 9.792,50 -5.314,82 64,82 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo 

ĐCQHSDĐ 

2020 được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 4.163,86 2.219,00 -1.944,86 53,29 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 55.490,01 63.596,61 8.106,60 114,61 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 274,73 289,11 14,38 105,23 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 11,53 0,33 -11,20 2,86 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 10.227,70 8.804,73 -1.422,97 86,09 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.984,30 1.722,81 -261,49 86,82 

2.2 Đất an ninh CAN 5,59 5,97 0,38 106,80 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 150,00 11,28 -138,72 7,52 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 240,27 18,27 -222,00 7,60 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 50,45 35,09 -15,36 69,55 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 680,33 239,47 -440,86 35,20 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 3.158,08 2.676,53 -481,55 84,75 

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,46 11,13 10,67 2.419,57 

2.9.2 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH - - - - 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 11,80 7,00 -4,80 59,32 

2.9.4 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

đào tạo 
DGD 71,91 54,63 -17,28 75,97 

2.9.5 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 223,92 17,58 -206,34 7,85 

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

và công nghệ 
DKH 6,18 0,18 -6,00 2,91 

2.9.7 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp khác 
DSK 0,07 0,02 -0,05 28,57 

2.9.8 Đất giao thông DGT 1.880,41 1.701,29 -179,12 90,47 

2.9.9 Đất thủy lợi DTL 792,95 785,75 -7,20 99,09 

2.9.10 Đất công trình năng lượng DNL 115,64 94,35 -21,29 81,59 

2.9.11 
Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
DBV 1,15 1,41 0,26 122,61 

2.9.12 Đất chợ DCH 10,82 1,96 -8,86 18,12 

2.9.13 
Đất công trình công cộng 

khác 
DCK 42,77 1,23 -41,54 2,88 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 129,27 12,51 -116,76 9,68 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 29,22 0,11 -29,11 0,38 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 523,60 495,12 -28,48 94,56 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 980,57 933,47 -47,10 95,20 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 202,20 171,53 -30,67 84,83 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,77 12,11 -3,66 76,79 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 6,29 2,73 -3,56 43,40 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG - - - - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo 

ĐCQHSDĐ 

2020 được 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

thực hiện 

đến 

31/12/2020 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 1,39 1,38 -0,01 99,28 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 119,47 105,89 -13,58 88,63 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 190,27 9,56 -180,71 5,02 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 13,87 0,00 -13,87 - 

2.22 
Đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 
DKV 7,38 0,12 -7,26 1,63 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,54 23,65 0,11 100,47 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 1.472,60 1.362,17 -110,43 92,50 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 242,96 964,68 721,72 397,05 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,28 0,28 0,00 100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.384,93 1.474,06 89,13 106,44 

(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện Lộc Bình; Quyết định số 2026/QĐ-

UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

Tổng diện tích tự nhiên theo Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

98.642,68 ha, diện tích thực hiện đến năm 2020 là 98.642,92 ha, tăng 0,24 ha so 

với quy hoạch được duyệt do kiểm kê đất đai. Kết quả thực hiện như sau: 

- Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu theo Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

87.030,05 ha, thực hiện đến năm 2020 được 88.364,13 ha, tăng 1.334,08 ha so 

với quy hoạch được duyệt.  

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích đất phi nông nghiệp theo chỉ tiêu Chỉ tiêu 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 10.227,70 ha, thực hiện đến năm 2020 được 

8.804,73 ha, giảm 1.422,97 ha so với quy hoạch được duyệt.  

- Đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng theo Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 1.384,93 ha, thực hiện đến năm 2020 được 1.474,06 ha, tăng 89,13 ha 

so với quy hoạch được duyệt và đạt 106,44% quy hoạch. 

3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

3.2.1. Những mặt được 

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần đi vào nề 

nếp, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, 
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nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Công tác công bố quy hoạch được UBND huyện thực hiện công khai 

đúng quy định, đến tận các điểm khu dân cư, qua đó giúp người dân nắm được 

thông tin về quy hoạch sử dụng đất. 

3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

* Tồn tại trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

- Công tác quy hoạch tính chưa sát với khả năng phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện trong giai đoạn 2016 - 2020. Chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tính 

bền vững. Công tác quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt còn nhiều bất cập. 

- Việc thực hiện các công trình hạng mục còn phụ thuộc vào nguồn vốn 

đầu tư. Nguồn vốn nội lực của huyện còn kém. 

- Việc xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp chưa sát dẫn 

tới kết quả thực hiện chưa cao. 

* Nguyên nhân của tồn tại trong quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Sau khi phân tích tồn tại của quy hoạch sử dụng đất có những nguyên 

nhân chủ quan và khách quan dẫn tới tồn tại: 

- Là huyện trung du miền núi, giao thông không thuận lợi, tiềm năng, lợi 

thế không nhiều, khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư không cao. Kết cấu hạ tầng 

kinh tế, xã hội chưa đồng bộ. Một số chính sách của Nhà nước chưa thật sự 

phù hợp. 

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn làm chậm 

tiến độ nên chỉ tiêu đất phi nông nghiệp còn thấp so với chỉ tiêu được duyệt. Đây 

cũng là nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu sử dụng đất đạt được ở mức thấp so 

với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.  

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được 

phê duyệt chưa nghiêm và thường xuyên. Vẫn còn tình trạng sử dụng đất sai với 

quy hoạch, kế hoạch. Việc bố trí quỹ đất cho các ngành chưa mang lại hiệu quả 

cao về kinh tế, xã hội và môi trường.  

- Do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, kinh tế của huyện còn chậm 

phát triển nên nhiều dự án chậm triển khai. Chưa chú trọng tháo gỡ khó khăn tại 

cơ sở, chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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Chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá, chưa có chính 

sách hấp dẫn để thu hút đầu tư. 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất sử dụng đất kỳ tới 

- Đánh giá đúng sự thật, nắm chắc tình hình thực tế của huyện để kịp thời 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp 

cho phù hợp; chỉ đạo phải quyết liệt, kiên trì, sáng tạo, linh hoạt. 

- Kiên trì thực hiện các mục tiêu lâu dài, các nhiệm vụ cơ bản, tập trung 

các nguồn lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách; chú trọng ổn định 

và phát triển kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, nuôi dưỡng và khai thác hợp 

lý các tiềm năng lợi thế, lựa chọn đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng 

tâm, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. 

- Cần có chính sách ưu đãi trong đầu tư đối với hạng mục công trình có 

khả năng thực hiện cao. 

- Về vốn đầu tư, ngoài vốn từ ngân sách nhà nước, cần tuyên truyền vận 

động nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình, dự án phục vụ cho mục đích 

công cộng, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội: Giáo dục đào tạo, 

điện, đường, trường học, trạm y tế,... 

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước về đất đai của các 

xã, ngành trong huyện. Triển khai giám sát quản lý quỹ đất theo phương án quy 

hoạch, kế hoạch được phê duyệt. 

- Có chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp và đẩy mạnh công 

tác vận động tuyên truyền khi thực hiện dự án, bồi thường đất đai để người dân 

thuộc đối tượng thu hồi đất đồng tình để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng.  

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp 

Hiện nay, quỹ đất phát triển nông nghiệp của huyện còn rất lớn chiếm 

89,58% diện tích đất tự nhiên của toàn huyện. Nhìn chung quỹ đất của huyện 

đang được khai thác, sử dụng cơ bản đúng mục đích, hiệu quả sử dụng ngày 

càng tăng, tuy nhiên tiềm năng của đất đang sử dụng còn lớn nếu đầu tư khai 

thác theo chiều sâu sẽ mang lại lợi ích kinh tế cao hơn nữa. 

Mở rộng đất cho phát triển đất trồng cây hàng năm với mục đích trồng lúa, 

ngô, đậu, lạc cây công nghiệp ngắn ngày, đất trồng cỏ chăn nuôi; đất trồng cây lâu 

năm phục vụ cho mục đích trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. 
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Khai thác có hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có, đồng thời kết 

hợp đất có mặt nước chuyên dùng để nuôi trồng thuỷ sản kết hợp; khả năng nuôi 

trồng thủy sản kết hợp có nhiều thuận lợi hơn so với mở rộng diện tích chuyên 

nuôi trồng thủy sản 

Mở rộng quỹ đất lâm nghiệp trên cơ sở khai thác quỹ đất chưa sử dụng 

đưa vào trồng rừng. Khoanh nuôi, phục hồi các khu vực rừng nghèo. Bảo vệ và 

phát triển diện tích rừng của huyện. 

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp 

Quỹ đất tương đối lớn phù hợp quy hoạch cụm công nghiệp tập trung, các 

cơ sản xuất tiểu thủ công nghiệp hiện tại và khả năng mở rộng trong tương lai. 

Với địa hình cao, dốc nên lưu lượng dòng chảy ở các sông khá mạnh tạo 

tiềm năng cho phát triển công nghiệp thủy điện. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ trong Khu kinh tế 

cửa khẩu Chi Ma. 

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ mang tính đột phá, phục vụ phát triển 

giao lưu ngoại thương, kinh tế cửa khẩu như: xuất nhập khẩu, thương mại, du 

lịch, thông tin liên lạc, tài chính, giáo dục, tư vấn pháp lý, tư vấn kinh doanh, 

công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, Internet. 

Phát triển hệ thống đô thị, hình thành các trung tâm dịch vụ như du lịch, 

xuất nhập khẩu để tạo ra những “động cơ” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Lộc Bình có xã Mẫu Sơn, xã Hữu Khánh, ngoài ra còn có các điểm di tích 

lịch sử văn hóa là những nơi có tiềm năng phát triển du lịch. 

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực dịch vụ khác như vận tải, thông tin liên 

lạc, tài chính - ngân hàng, khoa học - kỹ thuật và nâng cao các loại hình dịch vụ 

về vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, phục vụ công cộng… đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội. 

Để đáp ứng nhu cầu do tăng dân số, nhu cầu tách hộ và tái định cư cho 

các dự án đầu tư xây dựng lớn phải thu hồi đất ở trong thời gian tới theo chỉ đạo 

của tỉnh để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; 

cần quy hoạch quỹ đất xây dựng cở sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống 

cung cấp điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, hệ thống kho, trạm trại, 

trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, khu vực tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông 

sản, chế biến thức ăn gia súc và nhà ở của dân,... 
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Phần III 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

1.1.1. Phương hướng phát triển 

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. 

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, vững chắc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 

hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; kinh tế cửa khẩu; công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và các dịch vụ kinh doanh, du lịch phát triển; cơ sở hạ tầng được đẩy 

mạnh đầu tư; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được 

phát triển theo định hướng của Trung ương, của tỉnh; công tác giảm nghèo, các 

chính sách an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới được thực hiện tốt; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không 

ngừng được cải thiện, nâng cao. Quốc phòng, an ninh được củng cố tăng cường, 

bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo giữ vững ổn định chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Lộc Bình phát triển, bền vững trong 

giai đoạn tới. 

1.1.2. Mục tiêu phát triển 

- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quan tâm công tác củng 

cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

- Khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh thu hút các 

nguồn lực đầu tư, phấn đấu kinh tế tăng trưởng cao và phát triển bền vững. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, y tế, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, 

củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 khâu đột phá là: Đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng then chốt; Phát triển các ngành công nghiệp tập trung, gắn 

với bảo vệ môi trường; Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Tạo tiền đề vững chắc để đến năm 2020 huyện Lộc Bình cơ bản đạt chuẩn nông 

thôn mới. 
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1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Xác định đúng và hợp lý những quan điểm sử dụng đất đai có ý nghĩa rất 

lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với những nét đặc trưng về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, trong những năm tới việc khai thác và 

quản lý sử dụng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lộc Bình cần 

quán triệt một số quan điểm sau đây: 

- Khai thác triệt để quỹ đất. 

- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp nông thôn. 

- Duy trì và bảo vệ đất nông - lâm nghiệp. 

- Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. 

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

Mỗi khu chức năng có nhiệm vụ khác nhau do đó định hướng sử dụng 

đất cũng có sự khác biệt và cần đảm bảo một số yêu cầu riêng của từng khu. 

Huyện Lộc Bình có định hướng sử dụng đất cho các khu chức năng như sau: 

- Đối với khu vực chuyên trồng lúa nước: Do là huyện miền núi việc sử 

dụng đất lấy vào loại đất này cần được hạn chế và có biện pháp để bảo vệ quỹ 

đất và mở rộng quy mô khu vực chức năng này. 

- Đối với khu vực rừng phòng hộ: Cần bảo vệ nghiêm các khu rừng 

phòng hộ bởi diện tích này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

- Đối với khu vực rừng sản xuất: Công tác trồng rừng, khai thác và bảo 

vệ rừng ở những khu vực rừng sản xuất cần được thực hiện đồng bộ. 

- Đối với công nghiệp, cụm công nghiệp: Định hướng sử dụng đất ở 

những khu vực này cần được tính toán để đảm bảo về giao thông, địa hình 

nhưng phải đảm bảo về môi trường sinh thái. 

- Đối với khu du lịch, khu đô thị, thương mại, dịch vụ: Định hướng sử 

dụng đất được ưu tiên khai thác hiệu quả sử dụng đất tối đa để phát triển kinh 

tế, xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân nhưng vấn đề khai thác cần đi đôi 

với bảo vệ môi trường sinh thái. 

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Căn cứ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình 5 năm 

giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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Xác định một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 

của huyện Lộc Bình như sau: 

2.1.1. Chỉ về kinh tế  

- Tổng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn (theo giá 

hiện hành): 35.058,62 tỷ đồng; chỉ số phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu trên 

địa bàn: 6,48%. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - 

xây dựng, thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Cụ thể 

như sau: 

+ Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp chiếm 19,47%. 

+ Cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 63,94%. 

+ Cơ cấu ngành dịch vụ - thương mại chiếm 16,59%. 

2.1.2. Chỉ tiêu về xã hội 

- Giữ tỷ lệ giảm sinh đạt: < 0,25‰. 

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 

3%/năm. 

- Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với tổng dân số đạt: 63%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%. 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ dưới 5 tuổi: <14%; giảm 

tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi: <20%. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt: 98%. 

- Số trường học đạt chuẩn quốc gia: 40 trường. 

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt: 99%. 

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt: 95%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý: 100%. 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 11 xã. 

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất của cấp 

tỉnh 

Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đang triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh nên chưa có chỉ tiêu phân bổ cho các huyện, 

thành phố. 
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2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

2.2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn 

- Đất trồng lúa: Giảm 461,90 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Tăng 1.808,92ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Tăng 1.758,42 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Giảm 490,20ha. 

- Đất rừng sản xuất: Giảm 5.580,66 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Giảm 29,37 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Tăng 10,40 ha. 

2.2.2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

 - Đất cụm công nghiệp: Tăng 257,35 ha. 

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tăng 6,15 ha. 

 - Đất thương mại, dịch vụ: Tăng 259,47 ha. 

 - Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Tăng 178,36 ha. 

 - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Tăng 312,11 ha. 

2.2.2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng - xã hội 

 * Hạ tầng kỹ thuật 

 - Đất giao thông: Tăng 136,59 ha. 

 - Đất thủy lợi: Tăng 42,06 ha. 

 - Đất công trình năng lượng: Tăng 100,03 ha. 

 * Hạ tầng xã hội 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Giảm 0,4 ha. 

 - Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Tăng 2,15 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Tăng 7,83 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế: Tăng 1,65 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: Tăng 21,91 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Tăng 110,83 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ: Tăng 6,00 ha. 

 - Đất chợ: Tăng 6,42 ha. 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông: Tăng 0,06 ha. 

 - Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Tăng 7,26 ha. 

2.2.2.4. Chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực Môi trường 

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Tăng 102,25 ha. 

 - Đất bãi thải xử lý chất thải: Tăng 764,04 ha. 
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2.2.2.5. Chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực An ninh - Quốc phòng 

Để đảm bảo giữ vững trật tự xã hội, an ninh - quốc phòng phục vụ cho 

công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội theo đúng mục tiêu đã đề ra. 

Trong giai đoạn tới cần bố trí quỹ đất xây dựng thêm các công trình về an ninh - 

quốc phòng. Trong đó:  

 - Đất quốc phòng: Tăng 173,60 ha. 

 - Đất an ninh: Tăng 8,83 ha. 

2.2.2.6. Chỉ tiêu phát triển đô thị và khu dân cư 

 - Đất ở tại đô thị: Tăng 80,72 ha. 

 - Đất ở tại nông thôn: Tăng 461,56 ha. 

2.2.2.7. Chỉ tiêu sử dụng đất di tích, tín ngưỡng 

 - Đất danh lam thắng cảnh: Tăng 132,84 ha. 

 - Đất có di tích lịch sử văn hóa: Tăng 30,47 ha. 

 - Đất cơ sở tín ngưỡng: Giảm 0,22 ha. 

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 08: Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

QHSSDĐ 

đến năm 

2030 (ha) 

So sánh với hiện trạng 

năm 2020 (ha) 

Diện tích 
Tăng (+), 

giảm (-) 
 Tổng diện tích đất tự nhiên  98.642,92 98.642,92  

1 Đất nông nghiệp NNP 85.379,75 88.364,13 -2.984,38 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.562,62 6.024,52 -461,90 

1.1.1 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.078,39 3.354,46 -276,07 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 6.556,13 4.747,21 1.808,92 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.453,27 1.694,85 1.758,42 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9.302,30 9.792,50 -490,20 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.219,00 2.219,00  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 58.015,95 63.596,61 -5.580,66 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 259,74 289,11 -29,37 

1.8 Đất làm muối LMU    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 10,73 0,33 10,40 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.981,93 8.804,73 3.177,20 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.896,41 1.722,81 173,60 

2.2 Đất an ninh CAN 14,80 5,97 8,83 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK    
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

QHSSDĐ 

đến năm 

2030 (ha) 

So sánh với hiện trạng 

năm 2020 (ha) 

Diện tích 
Tăng (+), 

giảm (-) 

2.4 Đất khu chế xuất SKT    

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 268,63 11,28 257,35 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 277,74 18,27 259,47 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 41,24 35,09 6,15 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 417,83 239,47 178,36 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 3.113,75 2.676,53 437,22 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 145,35 12,51 132,84 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 30,58 0,11 30,47 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1.259,16 495,12 764,04 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.395,03 933,47 461,56 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 252,25 171,53 80,72 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,71 12,11 -0,40 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 4,88 2,73 2,15 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 1,38 1,38  

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 208,14 105,89 102,25 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 321,67 9,56 312,11 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH    

2.22 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 7,38 0,12 7,26 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,43 23,65 -0,22 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.329,97 1.362,17 -32,20 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 960,32 964,68 -4,36 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,28 0,28  

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.281,24 1.474,06 -192,82 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN    

5 Đất khu kinh tế* KKT    

6 Đất đô thị* KDT 2.922,78 2.922,78  

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

2.3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước 

Diện tích quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 3.078,39 

ha. Phân bố chủ yếu trên địa bàn các xã Tú Đoạn (653,98 ha); xã Đông Quan 

(585,06 ha); xã Khuất Xá (407,54 ha);… 
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2.3.2. Khu vực rừng phòng hộ 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 9.302,30 

ha. Phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Hữu Lân (3.034,07 ha); xã Ái Quốc 

(1.216,96 ha); xã Mẫu Sơn (1.198,55 ha);… 

2.3.3. Khu vực rừng đặc dụng 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 2.219,00 

ha. Toàn bộ diện tích tập trung ở xã Mẫu Sơn. 

2.3.4. Khu vực rừng sản xuất 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 58.015,95 

ha. Phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Ái Quốc (6.434,35 ha); xã Lợi Bác 

(5.895,87 ha); xã Hữu Lân (5.172,09 ha);... 

2.3.5. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 268,63 

ha. Trên địa bàn xã Đông Quan (240,76 ha), thị trấn Na Dương (27,76 ha), xã 

Lợi Bác (0,11 ha). 

 2.3.6. Khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 272,34 ha. 

Trên địa bàn xã thị trấn Lộc Bình (146,50 ha) và thị trấn Na Dương (125,84 ha). 

2.3.7. Khu du lịch 

 Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2030 là 145,35 ha. 

Phân bố trên địa bàn xã Mẫu Sơn (96,05 ha); xã Khánh Xuân (37,63 ha); xã Hữu 

Khánh (11,67 ha). 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu 

từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

bảo đảm an ninh lương thực. 

- Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải 

quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, 

số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất. 
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- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình 

đô thị hóa và phát triển hạ tầng. 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di 

tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc. 

- Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích 

rừng và tỷ lệ che phủ.  
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Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU KỲ QUY HOẠCH 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của 

cấp tỉnh 

Hiện nay, UBND tỉnh Lạng Sơn đang triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh nên chưa có chỉ tiêu phân bổ cho các huyện, 

thành phố. 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực 

hiện hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 49 dự án công trình chưa và 

đang thực hiện chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2021 với tổng diện 

tích 813,75 ha. 

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

* Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng năm 2021 bổ sung thêm 6,68 ha tại xã 

Hữu Khánh, Yên Khoái.  

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 bổ sung thêm 

0,82 ha tại các xã Khánh Xuân, Tĩnh Bắc, thị trấn Na Dương. 

* Đất xây dựng cơ sở y tế 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2021 bổ sung thêm 0,13 ha 

tại các xã Khuất Xá, Tú Đoạn. 

* Đất chợ 

Nhu cầu sử dụng đất chợ năm 2021 bổ sung thêm 1,78 ha tại thị trấn 

Lộc Bình. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Nhu cầu sử dụng đất của đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 bổ sung 

thêm 1,19 ha tại các xã Khuất Xá, Tú Mịch, Khánh Xuân. 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

Nhu cầu sử dụng đất của đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo năm 2021 

bổ sung thêm 3,34 ha tại các xã Khuất Xá, Mẫu Sơn, Tĩnh Bắc, Tú Mịch, Khánh 

Xuân, Tú Đoạn, thị trấn Lộc Bình. 
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* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2021 bổ sung 

thêm 0,04 ha trên địa bàn xã Khánh Xuân. 

* Đất giao thông 

Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2021 bổ sung thêm 9,20 ha tại các xã 

Khánh Xuân, Tú Mịch, thị trấn Lộc Bình, Nam Quan, Đông Quan, Thống Nhất. 

* Đất công trình năng lượng 

Nhu cầu sử dụng đất của đất công trình năng lượng năm 2021 bổ sung 

thêm 3,56 ha tại các xã Nam Quan, Tú Đoạn, Đông Quan, Minh Hiệp, Hữu 

Khánh, thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Yên Khoái, 

Ái Quốc, Hữu Lân, Sàn Viên. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ năm 2021 bổ sung thêm 3,55 ha 

tại các xã Khuất Xá, Yên Khoái. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 bổ sung 

thêm 4,41 ha tại các xã Tú Mịch, Khánh Xuân, Đồng Bục, Tú Đoạn, thị trấn 

Na Dương. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2021 bổ 

sung thêm 5,88 ha trên địa bàn xã Hữu Khánh, thị trấn Lộc Bình. 

* Khu tái định cư 

Nhu cầu sử dụng khu tái định cư năm 2021 bổ sung thêm 59,83 ha tại xã 

Đồng Bục và thị trấn Lộc Bình. 

* Đất ở tại nông thôn 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2021 bổ sung thêm 12,47 ha tại 

các xã trên địa bàn huyện. 

* Đất ở tại đô thị 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2021 bổ sung thêm 4,51 ha trên địa 

bàn thị trấn Lộc Bình và thị trấn Na Dương. 

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

Nhu cầu sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ nhà hỏa táng 

năm 2021 bổ sung thêm 9,37 ha trên địa bàn xã Tú Mịch, Tú Đoạn, Sàn Viên, 

Khuất Xá. 
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* Đất trồng cây hàng năm khác 

Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 bổ sung thêm 

5,83 ha tại xã Hữu Khánh. 

1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bảng 09. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng đến 

31/12/2020 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2021 

So sánh 

KHSDĐ 

2021/ 

KHSDĐ 

2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích  

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   98.642,92 100 98.642,92 100 - 

1 Đất nông nghiệp NNP 88.364,13 89,58 87.809,18 89,02 -554,95 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.024,52 6,11 5.940,34 6,02 -84,18 

1.1.1 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC 3.354,46 3,4 3.299,71 3,35 -54,75 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.747,21 4,81 4.666,96 4,73 -80,25 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.694,85 1,72 1.653,30 1,68 -41,55 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 9.792,50 9,93 9.737,67 9,87 -54,83 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 2.219,00 2,25 2.219,00 2,25 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 63.596,61 64,47 63.307,92 64,18 -288,69 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 289,11 0,29 283,66 0,29 -5,45 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 0,33 - 0,33 - - 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.804,73 8,93 9.366,89 9,5 562,16 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.722,81 1,75 1.784,26 1,81 61,45 

2.2 Đất an ninh CAN 5,97 0,01 10,09 0,01 4,12 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - -  

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - -  

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 11,28 0,01 61,28 0,06 50,00 

2.6 Đất thương mại dịch vụ TMD 18,27 0,02 20,47 0,02 2,20 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 35,09 0,04 39,21 0,04 4,12 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 239,47 0,24 247,87 0,25 8,40 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 2.676,53 2,71 2.767,82 2,81 91,29 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 12,51 0,01 145,35 0,15 132,84 

2.11 Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 0,11 - 0,11 - - 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 495,12 0,5 607,74 0,62 112,62 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 933,47 0,95 975,16 0,99 41,69 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 171,53 0,17 197,15 0,2 25,62 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,11 0,01 14,61 0,01 2,50 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 2,73 - 2,73 - - 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG - - - -  

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 1,38 - 1,38 - - 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 105,89 0,11 124,92 0,13 19,03 



42 
 

STT Chỉ tiêu Mã 

Hiện trạng đến 

31/12/2020 

Kế hoạch SDĐ 

năm 2021 

So sánh 

KHSDĐ 

2021/ 

KHSDĐ 

2020 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích  

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 9,56 0,01 18,63 0,02 9,07 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH - - - -  

2.22 
Đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 
DKV 0,12 - 0,12 0 - 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,65 0,02 23,43 0,02 -0,22 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 1.362,17 1,38 1.359,90 1,38 -2,27 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 

MN

C 
964,68 0,98 964,38 0,98 -0,30 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,28 - 0,28 - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.474,06 1,49 1.466,85 1,49 -7,21 

Chỉ tiêu sử dụng đất năm đầu như sau: 

- Đất nông nghiệp: Diện tích năm 2021 là 87.809,18 ha, giảm 554,95 ha 

so với năm 2020. 

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích năm 2021 là 9.366,89 ha, tăng 562,16 ha 

so với năm 2020. 

- Đất chưa sử dụng: Diện tích năm 2021 là 1.466,85 ha, đưa vào sử dụng 

7,21 ha. 

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, các loại đất cần chuyển mục đích 

sử dụng như sau: 

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 554,98 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: 82,09 ha (đất chuyên 

trồng lúa nước 54,49 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 89,66 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 41,55 ha. 

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: 54,83 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 281,39 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 5,46 ha. 

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 7,30 ha. 

Toàn bộ là đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi 

trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 

* Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 3,86 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021) 



43 
 

III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI 

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

như sau: 

* Tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi: 512,17 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: 68,44 ha (đất chuyên trồng lúa nước 44,44 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 75,35 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 32,17 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: 54,83 ha. 

- Đất rừng sản xuất: 277,64 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 3,74 ha. 

* Tổng diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi: 46,52 ha. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: 0,29 ha; 

- Đất an ninh: 0,18 ha; 

- Đất thương mại dịch vụ: 5,52 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,00 ha. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 10,60 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 16,99 ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,24 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: 4,81 ha. 

- Đất ở tại đô thị: 2,67 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,82 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,61 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,22 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2,27 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 0,30 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021) 

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

Dự kiến trong năm kế hoạch 2021 sẽ khai thác 7,21 ha đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng cho các mục đích sau: 

- Đất cụm công nghiệp: 0,86 ha;  

- Đất thương mại dịch vụ: 0,08 ha; 
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,10 ha; 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 0,07 ha;  

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,19 ha; 

- Đất danh lam thắng cảnh: 0,30 ha; 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 1,97 ha; 

- Đất ở tại nông thôn: 0,96 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 2,68 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021) 

V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Chi tiết danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 được thể hiện tại Biểu 10/CH. 

VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM 

KẾ HOẠCH 

6.1. Phương pháp tính toán 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền khi đấu giá đất ở tại đô thị. 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị. 

- Thu tiền khi đấu giá đất ở tại nông thôn. 

- Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn. 

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp. 

* Đối với các khoản chi: 

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông 

nghiệp bao gồm các hạng mục sau: 

- Chi bồi thường khi thu hối đất trồng lúa; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản;  

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại đô thị; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở tại nông thôn; 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết. 
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- Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất. 

* Về giá các loại đất: 

Căn cứ xác định đơn giá các loại đất: 

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

Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2024; 

* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo cơ chế bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất, hỗ trợ về chi phí 

đầu tư vào đất, tài sản trên đất và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng mặt 

bằng các dự án. 

6.2. Kết quả tính toán 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 là 49,71 tỷ đồng. 

Bảng 10: Dự kiến các khoản thu chi trong kỳ kế hoạch 

STT HẠNG MỤC 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m2) 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

I Các khoản thu   165,78 

1 Đất ở đô thị    

1.1 Thu tiền từ đấu giá đất ở đô thị TT Lộc Bình 0,10 4.500.000,00 4,50 

1.2 Thu tiền từ đấu giá đất ở đô thị TT Na Dương 2,38 3.200.000,00 76,16 

1.3 
Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang 

đất ở tại đô thị TT Na Dương, TT Lộc Bình 
4,15 270.000,00 11,21 

1.4 Thu tiền giao đất ở đô thị  0,84 1.045.000,00 8,78 

2 Đất ở nông thôn    

2.1 Thu tiền từ đấu giá đất ở tại nông thôn  0,29 2.200.000,00 6,38 

2.2 
Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang 

đất ở tại nông thôn các xã Khu vực 1 
18,32 170.000,00 31,14 

2.3 
Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất sang 

đất ở tại nông thôn các xã Khu vực 2 
10,31 150.000,00 15,47 

3 
Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào 

mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
4,86 250.000,00 12,15 

II Các khoản chi   116,07 

1 
Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa Khu vực 1 8,85 60.000,00 5,310 

Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa Khu vực 2 25,83 54.000,00 13,95 

2 

Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng 

năm khác Khu vực 1 
10,54 54.000,00 5,69 

Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm 

khác Khu vực 2 
28,28 48.000,00 13,57 

3 Chi bồi thường khi thu hồi đất NTTS 3,74 36.000,00 1,35 

4 

Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu 

năm Khu vực 1 
5,33 47.000,00 2,51 

Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 

Khu vực 2 
7,43 42.000,00 3,12 
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STT HẠNG MỤC 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m2) 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

5 Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp 65,64 7.000,00 4,59 

6 Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị 2,67 500.000,00 13,35 

7 Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 4,77 140.000,00 6,68 

8 
Chi bồi thường khi thu hồi đất thương mại dịch 

vụ 
5,52 200.000,00 11,04 

9 
Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 
1,00 175.000,00 1,75 

10 
Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, 

lập quy hoạch chi tiết 
  16,58 

11 Chi hỗ trợ 20% tổng số tiền chi sử dụng đất   16,58 

  Cân đối thu chi   49,71 
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Phần V 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa của các xã. Khoanh 

định ranh giới diện tích trồng lúa có chất lượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, 

hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang các mục đích khác.  

- Bảo vệ nghiêm ngặt rừng phòng hộ. Khuyến khích trồng rừng, khoanh 

nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân để nâng cao độ che 

phủ về rừng. 

- Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã 

giữ nhiều diện tích trồng lúa, diện tích rừng phòng hộ. Có biện pháp hỗ trợ về 

giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng 

lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện để họ yên tâm sản xuất. 

II. XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Giải pháp về vốn đầu tư. 

- Giải pháp về cơ chế chính sách. 

- Phát triển nguồn nhân lực. 

- Giải pháp về khoa học công nghệ. 

- Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

- Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 

2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài 

liệu, số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá 

tài nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện 

công tác quy hoạch. 

- Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong phương án quy 

hoạch được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí thuận lợi và 

những ưu thế của huyện. 

II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất đai, đề nghị: 

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, để phân chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch được thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn dành cho huyện Lộc Bình những nguồn 

vốn ưu tiên để phương án quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận 

lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên 

ngoài nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 

hội của huyện đúng với tiềm năng vốn có. 


