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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của công tác lập kế hoạch sử dụng đất
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy
định tại Khoản 1 Điều 54 Đất đai là tài nguyên đ c biệt của quốc gia, nguồn lực
quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật .
Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định "Quản lý quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất" là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất
đai và tại Điều 45 Khoản 3 quy định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện".
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác
quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa
phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống
nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng
tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.
Để cụ thể hóa quy hoạch, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm có vai
trò rất quan trọng, là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp
huyện là một điểm mới trong Luật Đất đai năm 2013 nhằm cụ thể hóa nhu cầu
sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, các cấp; khả năng đầu tư, huy động nguồn
lực để thực hiện; từ đó xác định diện tích các loại đất cần phải thu hồi để thực
hiện công trình, dự án trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng đất
hàng năm, 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, Uỷ ban nhân dân huyện
Hữu Lũng tổ chức triển khai lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hữu
Lũng - tỉnh Lạng Sơn”.
2. Cơ sở của công tác lập kế hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng
2.1. Căn cứ pháp lý của công tác kế hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
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- 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 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban
thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
- Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban
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 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 m t 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;
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- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi,
bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015
của Chính phủ về Quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các
nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050;
- Thông 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 m t nước;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng nhiệm
kỳ 2021 - 2025;
- Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày ..../12/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai;
- Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày .../12/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Lạng Sơn về danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đ c dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai;
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- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 2024; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai
đoạn 2020 - 2024 (lần 1);
- Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện
Hữu Lũng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000; Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày
4/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy
hoạch chung thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000;
- Quyết định 2706/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 2035; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND tỉnh Kế hoạch
Tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 2035 (giai đoạn 1, năm 2021 - 2025);
Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt Quy hoạch chung Khu công nghiệp Hữu Lũng, tỷ lệ 1/5.000 đã
đượcUBND tỉnh phê duyệt tại; Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 4/8/2021
của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công
nghiệp Hữu Lũng, tỷ lệ 1/2.000;
- Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng;
- Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2021) của quy hoạch
sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;
- Văn bản số 1672/STNMT-QLĐĐ ngày 6/9/2021 của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
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2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ
- Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, khai thác khoáng sản,
thương mại dịch vụ, nông lâm nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, giáo dục,
du lịch,...
- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 huyện Hữu Lũng;
- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng.
- Hồ sơ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Hữu Lũng.
- Niên giám thống kê năm 2020 huyện Hữu Lũng.
- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019; thống kê đất đai năm 2020 huyện
Hữu Lũng.
- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất các năm của huyện Hữu Lũng;
- Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây
dựng kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 huyện Hữu Lũng;
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng
đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 huyện Hữu Lũng.
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI
1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
1.1.1. Điều kiện tự nhiên
* Vị trí địa lý
Hữu Lũng là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách thành
phố Lạng Sơn 70 km về phía Nam. Có toạ độ địa lý từ 21 023' đến 21045' vĩ độ
Bắc, từ 106010' đến 106032' kinh độ Đông, bao gồm 23 xã và 01 thị trấn. Huyện
có vị trí địa lý như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn;
- Phía Đông giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang;
- Phía Nam giáp huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Phía Tây giáp huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và huyện Võ Nhai, tỉnh
Thái Nguyên.
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Là một huyện ở vị trí chuyển tiếp giữa vùng Trung du và miền núi phía
Bắc, Hữu Lũng có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn và đường sắt liên vận
Quốc tế đi theo hướng Tây Nam - Đông Bắc rất thuận tiện cho việc giao lưu
hàng hoá, thương mại - dịch vụ với các tỉnh trong nước, các tỉnh phía Nam nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, cũng như các nước ở phía Bắc Châu
Á, tạo điều kiện thuận lợi cho Hữu Lũng trong việc giao lưu hàng hóa, tiếp thu
tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, là điều
kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
* Địa hình, địa mạo
Là huyện thuộc vùng núi thấp của tỉnh Lạng Sơn, địa hình phân chia rõ rệt
giữa vùng núi đá vôi phía Bắc với vùng núi đất phía Nam. Phần lớn diện tích ở
vùng núi đá vôi có độ cao 450 – 500 m, vùng núi đất có độ cao trên dưới 100 m
so với m t nước biển. Nhìn chung, địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi các
dãy núi đá vôi độ dốc lớn phía Bắc cũng như các dãy núi đất sắp xếp theo dạng
bát úp phía Nam huyện.
Địa hình núi đá chiếm trên 25% tổng diện tích tự nhiên, giữa vùng núi đá
là những thung lũng nhỏ tương đối bằng phẳng, đây là vùng đất thuận lợi cho
sản xuất nông nghiệp. Xen kẽ các vùng núi đất là các giải ruộng bậc thang phân
bố theo các sườn núi, dọc sông. Ngoài ra, đất sản xuất nông nghiệp được tạo bởi
các khe suối từ nhiều đời nay.
* Khí hậu
Hữu Lũng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nét đ c trưng
của vùng núi phía bắc, mùa đông lạnh, thời tiết khô hanh ít mưa, mùa hè nóng
ẩm, mưa nhiều, có năm chịu ảnh hưởng của bão.
Hữu Lũng có nền nhiệt tương đối thấp, nhiệt độ trung bình năm 21 - 220C
nhiệt độ trung bình thấp nhất trong tháng 01 là 15,1 0C, nhiệt độ cao nhất vào
tháng 7 là 280C, biên độ dao động ngày và đêm cũng như các tháng trong năm
khá lớn. Độ ẩm không khí trung bình là 79%, cao nhất vào tháng 4 là 86%, thấp
nhất vào tháng 12 là 72%. Lượng mưa trung bình 1.200 - 1.600 mm/năm.
Hữu Lũng chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng núi phía Bắc, khô lạnh, ít
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mưa về mùa đông, nóng ẩm nhiều về mùa hè. Lượng bức xạ hàng năm ở Hữu
lũng là 114 KCal/ cm2, trong đó các tháng mùa hè đều trên 10KCal/ cm2/tháng,
mùa đông lớn hơn 5,5 KCal/ cm2/tháng. Nhiệt độ trung bình hàng năm 22,70C.
Tháng 01 có nhiệt độ không khí trung bình thấp nhất 150C và tháng 7 có nhiệt
độ cao nhất 28,50C. Đ c điểm chung của vùng là tổng nhiệt độ lớn hơn 8.000 0C,
nhiệt độ tháng 01 xấp xỉ 150C.
* Thủy văn
Hữu Lũng có 2 con sông lớn: sông Thương chảy qua huyện theo hướng
Đông Bắc - Tây Nam qua huyện Chi Lăng, Hữu Lũng xuôi về Bắc Giang. Trong
ranh giới của Hữu Lũng, thung lũng sông Thương được mở rộng trên 30 km;
sông Trung bắt nguồn từ vùng núi Thái Nguyên chảy qua huyện Hữu Lũng theo
hướng Tây Bắc - Đông Nam đổ vào sông Thương ở phía bờ phải tại Na Hoa.
Sông Trung chảy trong vùng đá vôi, thung lũng hẹp, độ dốc trung bình lưu vực
sông là 12,8%.
1.1.2. Các nguồn tài nguyên
* Tài nguyên đất
Được phát triển trên nền địa chất cách đây khoảng 200 triệu năm, các biến
động kiến tạo và quá trình phong hóa đã hình thành nên các nhóm đất Feralit có
nguồn gốc đá mẹ trầm tích, sa thạch xen lẫn đá vôi và nhóm đất dốc tụ phù sa
sông suối ở Hữu Lũng với tổng diện tích khoảng 43.000 ha chiếm khoảng 53%
tổng diện tích tự nhiên.
+ Nhóm đất Feralit có diện tích khoảng 42.000 ha chiếm khoảng 98%
diện tích đất nghiên cứu, bao gồm các loại: Feralit vàng nhạt phát triển trên đá
cát, sa thạch cuội kết, silic, quazit; đất feralit vàng đỏ phát triển trên đá sét, phấn
sa, phiến thạch, argilit; đất feralit vàng trên đá mắcma axit, granit, liparit,
porphia thạch anh; đất feralit đỏ nâu hình thành trên sản phẩm phong hoá đá vôi;
đất feralít nâu vàng trên phù sa cổ; đất feralit biến đổi do trồng lúa nước.
+ Nhóm đất phù sa và sản phẩm dốc tụ có khoảng 1.000 ha chiếm khoảng
2% diện tích đất nghiên cứu bao gồm: đất phù sa được bồi hàng năm dọc theo 2
bờ sông; đất trồng lúa do sản phẩm dốc tụ; đất phù sa trên nền feralit.
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* Tài nguyên nước
Hệ thống sông, suối, kênh, mương của huyện Hữu Lũng gồm có 2 con
sông lớn chảy qua là sông Thương và sông Trung.
Sông Thương dài 157 km bắt nguồn từ dãy núi Nà Pá Phước cao 600 m
gần ga Bản Thí của huyện Chi Lăng chảy qua huyện theo hướng Đông Bắc Tây Nam xuôi về tỉnh Bắc Giang. Sông Thương có độ rộng bình quân chỉ 6 m,
độ cao trung bình 176 m, độ dốc lưu vực 12,5%, lưu vực dòng chảy trung bình
năm là 6,46 m3/s, lưu lượng vào mùa lũ chiếm khoảng 67,6 - 74,9%, còn mùa
cạn là 25,1 - 32,4%. Sông Thương là nguồn nước chủ yếu phục vụ sản xuất và
sinh hoạt của nhân dân các dân tộc trong huyện.
Sông Trung bắt nguồn từ vùng núi Thái Nguyên chảy qua huyện theo
hướng Tây Bắc - Đông Nam đổ vào sông Thương ở phía bờ phải tại thôn Nhị
Hà, xã Sơn Hà. Sông Trung chảy trong vùng đá vôi, thung lũng hẹp, độ dốc
trung bình lưu vực sông là 12,8%.
Ngoài ra, huyện còn có các ao, hồ như hồ Cai Hiển; hồ Chiến Thắng; hồ
Tổng Đoàn,… và ở khắp các xã trong huyện đều có các con suối lớn, nhỏ chảy
quanh các triền khe, chân đồi ven theo các làng, bản, chân ruộng.
Hệ thống sông, suối, kênh mương cùng các ao hồ của huyện đảm bảo
nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hệ
thống sông, suối với địa hình dốc có thể phát triển thuỷ điện nhỏ.
Nguồn nước ngầm của huyện cũng khá dồi dào với chất lượng tốt.
* Tài nguyên rừng
Diện tích rừng của huyện Hữu Lũng chiếm hơn 41% diện tích tự nhiên
của huyện, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đ c dụng. Diện tích
rừng được phân bố ở hầu hết các xã và thị trấn trong huyện, song phân bố nhiều
ở các xã Hữu Liên, Yên Bình, Hòa Bình, Yên Sơn, Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa
Thắng. Diện tích rừng của huyện góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ
nước đầu nguồn, hạn chế quá trình xô lũ, xói mòn của đất, duy trì cảnh quan và
bảo vệ môi trường.
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Rừng tự nhiên thường g p là kiểu rừng nhiệt đới thường xanh nửa rụng lá,
vùng núi cao có thể g p các loại rừng lá kim á nhiệt đới. Rừng trồng phần lớn là
keo trăm các loại. Tuy nhiên, hiện nay cũng bị tàn phá khá n ng nề, nhiều vùng
rừng cây gỗ trữ lượng cao nay đã biến thành đất trống đồi trọc.
* Tài nguyên khoáng sản
Hữu Lũng có nguồn đá vôi phong phú hàm lượng CaO khoảng 55% là
nguyên liệu để sản xuất ximăng, tập trung ở Đồng Tân, Vân Nham với trữ lượng
ước khoảng 14 triệu tấn, các mỏ đất sét ở Đồng Tân, Minh Sơn, có thể sử dụng
làm phụ gia trong sản xuất ximăng trữ lượng khoảng 9,8 triệu tấn. Ngoài ra, các
vật liệu xây dựng như cuội sỏi, cát và đá vôi có thể khai thác ở nhiều nơi ven
đường quốc lộ 1A để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất vật
liệu xây dựng của huyện và tỉnh Lạng Sơn.
* Tài nguyên văn hóa - du lịch
Hữu Lũng là huyện miền núi thấp có khí hậu ôn hòa đ c sắc của vùng núi,
lại rất thuận lợi về giao thông, có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đa
dạng phong phú, lại cách Hà Nội không xa, khoảng 80 km là tiềm năng, điều
kiện tự nhiên quý giá để huyện phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch:
- Trên địa bàn huyện có nhiều dân tộc sinh sống như dân tộc Tày, Nùng,
Kinh, Hoa, Dao, Sán Chỉ với bản sắc văn hoá riêng, có các làn điệu hát Then,
hát Lượn, hát Lượn cổ Tày, Nùng; múa Chầu, múa Sư Tử,... và kiến trúc xây
dựng nhà sàn mang đậm sắc thái của vùng xứ Lạng.
- Hữu Lũng có khá nhiều di tích đình, đền, chùa như Đền Bắc Lệ (xã Tân
Thành); Đền Quan Giám Sát, Đến Chầu Lục (xã Hòa Lạc); Chùa Cã (xã Minh
Sơn); Đền Suối Ngang (xã Hòa Thắng); Đền Phố Vị (xã Hồ Sơn); Đền Chúa Cà
Phê, Đền Voi Xô (xã Hòa Thắng); Đền Ba Nàng (xã Cai Kinh); lễ hội Chò Ngô
(xã Yên Thịnh),... là những điểm thu hút khách du lịch tâm linh của cả vùng và
tỉnh. Ngoài ra các xã, thôn làng đều có những lễ hội riêng với nhiều hoạt động
văn hóa cổ truyền độc đáo.
- Hữu Lũng có phong cảnh đẹp của vùng trung du miền núi phía Bắc, có
nhiều địa danh, thắng cảnh trên địa bàn như Mỏ Heo xã Đồng Tân (có suối với
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phong cảnh đẹp); các xã Yên Thịnh, xã Hữu Liên môi trường và phong cảnh
đẹp, có nhà sàn, suối nước, rừng cây; xã Tân Lập có hang Dơi, hang Thờ, hang
Đèo Thạp; xã Thiện Kỳ có hang Rồng,... đều là những điểm có thể phát triển các
loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch leo núi, du lịch
nghỉ ngơi an dưỡng, mua sắm kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo,... Khi được
đầu tư xây dựng và tuyên truyền quảng bá tốt, Hữu Lũng sẽ thu hút được nhiều
du khách, phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch.
1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội
Theo Báo cáo số 738/BC-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân
huyện Hữu Lũng về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng
đầu năm 2021, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt được như sau:
1.2.1. Về kinh tế
a) Sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
* Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi:
- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đạt 13.165,61 ha bằng
101,27% kế hoạch, bằng 99,53% so với cùng kỳ. Sản lượng cây có hạt ước đạt
46.430,03 tấn bằng 104,06% kế hoạch, bằng 102,41% so với cùng kỳ. Nhìn chung
sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2020 - 2021 phát triển thuận lợi.
Năm 2021, triển khai Dự án xây dựng mô hình sản xuất lúa Nhật chất
lượng cao Japonica J02 tại 13 xã theo hướng an toàn, bền vững với diện tích
206,5 ha. Mô hình đã cho thu hoạch, năng suất đạt 78,27 tạ/ha. Triển khai 02 mô
hình thử nghiệm giống lúa gồm: TH745 tại xã Cai Kinh với diện tích 28 sào, tại
thôn Đồng Bến; giống QR 15 tại thôn Đập xã Vân Nham, diện tích 56 sào. Tổ
chức Hội nghị tổng kết vụ Đông Xuân 2020 - 2021 và tổng kết mô hình lúa J02.
- Chăn nuôi - Thú y: Trong 9 tháng đầu năm tình hình chăn nuôi gia súc,
gia cầm trên địa bàn huyện tương đối ổn định, giá bán thịt lợn, gà trên thị trường
có tăng nhẹ, công tác tái đàn được người dân quan tâm thực hiện.
Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong 9
tháng đầu năm vẫn còn xảy ra một số bệnh như: Dịch bệnh cúm gia cầm tại 02
xã (Đồng Tiến, Yên Bình) làm chết và tiêu hủy 1.543 con. Bệnh Viêm da nổi
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cục trên Bò tại 14 xã với tổng số con mắc bệnh là 154 con, trong đó có 27 con
chết và tiêu hủy với trọng lượng 3.250 kg, hiện tại đã chữa khỏi 127 con; Bệnh
Dịch tả lợn Châu Phi tại 15 xã làm chết và tiêu hủy 486 con lợn; Đến nay tình
hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đã được kiểm soát. UBND huyện đã tập
trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để sớm phát hiện ổ dịch và
xử lý kịp thời; phun tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2021 với 846 lít thuốc sát
trùng trên diện tích khoảng 1.692.000 m2; cấp 85 lít hóa chất, 6.210 kg vôi bột
cho 13 xã có dịch tả lợn Châu phi để thực hiện công tác khủ trùng; tăng cường
kiểm soát ch t chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên
địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
- Lâm nghiệp: Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện trồng rừng mới
được 1.574,84 ha, bằng 104,98% kế hoạch huyện và bằng 101,89% so với cùng
kỳ. Trồng cây ăn quả được 88,9 ha bằng 88,9% kế hoạch (gồm các loại cây như:
Mít, Na, Dứa, Bưởi, Táo, Nhãn,...). Hiện nay, trên địa bàn huyện có 778 vườn
ươm cây giống lâm nghiệp, trong đó có 57 cơ sở có đăng ký kinh doanh.
Công tác kiểm tra chống các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép
tiếp tục được tăng cường, kết quả từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 08
vụ vi phạm giảm 33% so với cùng kỳ, tịch thu 5,769 m3 gỗ các loại giảm 25%
so với cùng kỳ, với tổng số tiền thu nộp ngân sách: 32.000.000 đồng, giảm
60,8% so với cùng kỳ.
- Thủy lợi: Thực hiện thi công 03 công trình bằng nguồn vốn sự nghiệp
thủy lợi 2021 để chuẩn bị cho công tác đầu tư (sửa chữa đập Làng Nàng thôn
Hòa Bình, xã Hòa Sơn; xây mới mương Gốc Coong thôn Vận, xã Vân Nham;
xây mới mương thôn Hạ, xã Yên Sơn). Tiếp tục theo dõi, sửa chữa các công
trình thuỷ lợi để đảm bảo lượng nước phục vụ cho tưới tiêu. Cấp được 176,5 tấn
xi măng cho 09 xã để sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đạt 86,9% kế hoạch.
* Xây dựng Nông thôn mới và triển khai thực hiện chương trình mỗi xã
một sản phẩm
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ
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đạo thực hiện ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc triển khai đ c
biệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM năm 2021 của xã
Yên Thịnh, qua rà soát còn 06/19 tiêu chí chưa đạt; mời các Sở, ngành về thẩm
định 13/19 tiêu chí đã đạt (đợt 1) tại xã Yên Thịnh. Hiện nay, nguồn vốn thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 chưa được phân
bổ, tỉnh đã tạm ứng vốn cho huyện 3 tỷ, huyện đã chỉ đạo thực hiện tạm ứng vốn
từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 và 2021 với số tiền 6.210 triệu đồng để
thực hiện khởi công xây dựng các công trình bảo đảm tiến độ hoàn thành tiêu
chí. Đối với các xã còn lại thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao các tiêu chí
NTM, chỉ đạo các xã rà soát và đăng ký tiêu chí phấn đấu phù hợp với từng xã
để tập trung xây dựng đạt hiệu quả; đăng ký 07 Khu dân cư kiểu mẫu, 06 mô
hình phát triển sản xuất. Chỉ đạo tổ chức công bố xã Tân Thành đạt chuẩn nông
thôn mới nâng cao. Trên địa bàn huyện có 07/23 xã đạt chuẩn NTM, đạt 30,4%
(trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao), bình quân 01 xã đạt 13,3 tiêu
chí, không còn xã dưới 8 tiêu chí.
Chỉ lập kế hoạch, hướng dẫn xã Quyết Thắng, xã Hòa Sơn triển khai thực
hiện và hoàn thiện hồ sơ minh chứng sản phẩm Mật ong; Măng bát độ tham gia
Chương trình OCOP.
Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 139 hồ sơ Dự án
thực hiện theo Nghị quyết 08, cụ thể: Có 129 dự án hỗ trợ vay vốn; 10 dự án Hỗ
trợ đầu tư đang chờ Hướng dẫn mới của UBND tỉnh để tiếp tục hướng dẫn các
chủ dự án thực hiện.
b) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ
Trong 9 tháng đầu năm, m c dù do tác động từ tình hình dịch Covid-19,
tuy nhiên sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản ổn định.
Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tính theo giá hiện hành
được 434.940 triệu đồng, theo giá so sánh 285.945 triệu đồng đạt 89,4% kế
hoạch, bằng 112,7% so với cùng kỳ.
Hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn huyện không xảy ra tình
trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các m t hàng thiết yếu đảm bảo
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nguồn cung, giá cả ổn định. Từ đầu tháng 5/2021, do diễn biến phức tạp của
dịch Covid-19 đã tạm ngừng các dịch vụ không thiết yếu, các cơ sở dịch vụ ăn
uống không phục vụ tại chỗ...; hoạt động, doanh thu các nhà hàng, dịch vụ trong
tháng 5, 6 giảm so với các tháng đầu năm. Tổng mức bản lẻ hàng hóa và dịch vụ
được 3.556 tỷ đồng đạt 79% kế hoạch, bằng 98,5% so với cùng kỳ. Công tác
kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng lậu trên địa bàn huyện được
duy trì thường xuyên, đã xử phạt vi phạm hành chính 145 vụ, với số tiền
637,375 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp
với số tiền là 248,246 triệu đồng.
c) Đầu tư xây dựng cơ bản
Lĩnh vực đầu tư xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu
năm. Tổng kế hoạch vốn đầu tư từ nguyền ngân sách nhà nước năm 2021 là
85.738 triệu đồng (trong đó, tạm ứng vốn cho các công trình thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia là trên 9 tỷ đồng). Tổng thanh toán kế hoạch vốn đầu tư
từ nguồn NSNN tháng 9 đầu năm 2021 là 51.450 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch
vốn giao. Đối với các dự án khởi công mới hiện đã thực hiện xong công tác lựa
chọn nhà thầu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và kịp thời giải
ngân khi có khối lượng.
d) Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã
Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 về đăng ký doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền,
hướng dẫn các hộ kinh doanh tham gia đăng ký hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp. Đến nay, toàn huyện ước có 255 doanh nghiệp; 30 Hợp tác xã.
Chuyển đổi mô hình chợ: Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày
05/01/2021 của UBND tỉnh, huyện đã thực hiện giao chợ Phổng, xã Vân Nham
cho Hợp tác xã dịch vụ vận tải, vật liệu xây dựng, vệ sinh môi trường xã Vân
Nham quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng.
1.2.2. Về xã hội
a) Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo, thực hiện nghiêm nhiệm vụ kép vừa tuân thủ tuyệt đối các biện
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pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì các hoạt động dạy và
học theo chương trình năm học. Đồng thời trưng dụng cơ sở vật chất các nhà
trường để phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch.
Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, toàn huyện có 85
trường, với 34.253 học sinh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện lộ
trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện rà soát trang thiết bị dạy học để thay
sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 15/4/2021
của UBND tỉnh Lạng Sơn.
Tổ chức tuyển sinh các cấp học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
của tỉnh. Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho giáo viên, học sinh chuẩn bị thi
tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 với 1.839 mẫu, kết quả âm tính; lấy mẫu
cho thí sinh thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 với 1.661 mẫu, kết
quả âm tính. Tổ chức thi tốt nghiệp THPT, thi vào lớp 10 an toàn, đúng quy chế,
đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT
98,18% (tăng 0,6% so với năm 2020).
Duy trì 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực
hiện đối với 03 trường dự kiến đạt chuẩn quốc gia năm 2021 theo kế hoạch. Chỉ
đạo triển khai chương trình sữa học đường năm học 2021 - 2022 với tổng kinh
phí dự kiến trên 18 tỷ đồng, kết quả đầu năm học, tỷ lệ học sinh đăng ký tham
gia đạt 60,74%. Năm 2021, đã phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng 18 phòng học,
02 phòng chức năng, 05 khu nhà hiệu bộ, 01 bếp ăn bán trú, cải tạo sửa chữa 03
trường với tổng kinh phí 13.060 triệu đồng. Chỉ đạo tổ chức khai giảng vừa đảm
bảo trang nghiêm đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid.
b) Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng
chuyên môn và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Thực hiện phân luồng,
phân loại khám ngay từ khi người bệnh đến bệnh viện, nhằm phát hiện những ca
nghi ngờ mắc Covid-19 để cách ly kịp thời. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh
thực phẩm được thực hiện đúng theo kế hoạch. Toàn huyện đã khám bệnh cho
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147.406 lượt người đạt 69,6%, giảm 2,1% so với cùng kỳ, chữa bệnh cho 35.574
lượt bệnh nhân đạt 146,7%, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Kiểm tra các cơ sở sản
xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện được 29 cơ sở;
xử phạt vi phạm hành chính là 24 cơ sở với tổng số tiền là 25.975.000 đồng. Số
trẻ sinh trong 9 tháng đầu năm là 1.122 trẻ (trong đó có 476 nữ, 646 nam), con
thứ 3 trở lên là 266 trẻ chiếm 23,7% tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2020. Chênh
lệch giới tính khi sinh là 135 nam/100 nữ.
Năm 2021, lựa chọn và thực hiện đầu tư, xây dựng phấn đấu 03 trạm y tế
xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, kết quả chấm điểm các xã: Trạm y tế
Yên Thịnh đạt 78/100 điểm, Thanh Sơn đạt 86/100 điểm, Minh Hòa đạt
82,5/100 điểm. Dự kiến trong quý 4 năm 2021, 3 xã trên đạt Bộ Tiêu chí Quốc
gia về y tế xã năm 2021.
c) Văn hoá - Thông tin và Thể thao; Bưu chính - viễn thông
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân được
tổ chức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác thông tin tuyên
truyền đảm bảo theo đúng định hướng; đã đưa tin phản ánh đầy đủ và kịp thời
tình hình chính trị kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo
điều hành của huyện. Tổ chức kiểm tra 07 đợt tại các di tích có hoạt động tín
ngưỡng trên địa bàn huyện và 11 cơ sở lưu trú tại làng du lịch cộng đồng Hữu
Liên; Kiểm tra 02 đợt về buôn bán văn hóa phẩm, bloc lịch,... Qua kiểm tra đã
kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động tín
ngưỡng, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, công tác phòng,
chống dịch Covid-19...
UBND huyện đã phê duyệt dự thảo Đề cương và Dự toán kinh phí lập Đề
án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, đến năm 2030 và phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu tư vấn lập Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng
Sơn đến năm 2030. Công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2021 cho
9/9 thôn thuộc xã Yên Thịnh. Hoàn thành xây dựng được 8/15 Nhà văn hóa, đạt
53,33% kế hoạch. Công tác đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2021 và một số
chỉ tiêu phấn đấu năm 2020 tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ban hành các văn
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bản về tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và tổ chức các giải thi đấu
trước Đại hội thể dục thể thao cấp huyện.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực, tăng cường trong triển khai thực hiện
phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 13/9/2021, trên địa bàn
huyện có 16.449 cửa hàng số được cài đ t trên sàn thương mại điện tử, đạt 108%
so với kế hoạch, có 13.223 tài khoản thanh toán điện tử được thiết lập, 2.210
đơn hàng được đưa lên sàn thương mại điện tử, sản lượng/m t hàng giao dịch
thành công là 13.396, tổng doanh số bán hàng trên sàn thương mại điện tử là
825.733.500 đồng.
Hoạt động bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển tốt, toàn bộ các xã
trên địa bàn đều được duy trì việc đưa thư, báo đến trong ngày. UBND huyện đã
ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn
cung cấp kịp thời, ổn định, đầy đủ các dịch vụ bưu chính, viễn thông; có phương
án để xử lý kịp thời, nhanh chóng các sự cố kỹ thuật, đảm bảo thông suốt về
thông tin liên lạc. Chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động của Trang thông tin điện tử cấp xã
d) Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Bảo hiểm xã hội
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện
đồng bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính sách bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia BHYT bằng
83,68% dân số. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thực
hiện, trong 9 tháng đầu năm đã tạo được việc làm mới cho 1.358 lao động, đạt
67,9% kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội đối
với người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; Phê duyệt danh sách và
kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 9 tháng đầu năm 2021
với tổng số 2.115 hộ, kinh phí thực hiện: 1.046,755 triệu đồng. Kiểm tra an toàn,
vệ sinh lao động năm 2021 tại 20 doanh nghiệp. Các chính sách về dân tộc, tôn
giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của
đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, không để phát sinh những vấn
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đề nổi cộm về tôn giáo. Công tác rà soát các đối tượng người có công với cách
mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện được quan tâm, tổng số có 284
hộ, tổng kinh phí đề nghị 7.420 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra, phê duyệt đồng ý
cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đủ các điều kiện về các
phương án phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục hoạt động.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021
Thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được UBND tỉnh Lạng
Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Quyết
định số 1569/QĐ-UBND ngày 06/8/2021. Đến nay, UBND huyện đã triển khai
việc thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử
dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất ước đến
31/12/2021 như sau:
2.1.1. Theo chỉ tiêu sử dụng đất
Bảng 01: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021

STT

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích đất tự nhiên
Đất nông nghiệp
Trong đó:
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đ c dụng
Đất rừng sản xuất
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng
tự nhiên
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác

Kế hoạch
Kết quả thực hiện
sử dụng
So sánh
đất năm
Mã
2021
Diện tích Tăng
(+),
Tỷ lệ
được
(ha)
giảm
(-)
(%)
duyệt
(ha)
(ha)
80.763,12 80.763,12 0,00
100,00
NNP 56.485,17 58.082,82 1.597,65 102,83
LUA
LUC
HNK
CLN
RPH
RDD
RSX

6.301,91
2.694,03
3.483,38
13.443,01
4.894,84
6.954,91
20.771,56

6.638,70
2.865,31
3.676,34
13.889,86
4.894,84
6.954,91
21.535,40

336,79
171,28
192,96
446,85
0,00
0,00
763,85

105,34
106,36
105,54
103,32
100,00
100,00
103,68

RSN

609,83

609,85

0,02

100,00

NTS
LMU
NKH

475,83
0,00
159,74

489,62
0,00
3,15

13,79 102,90
0,00
-156,59 1,97
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2

Đất phi nông nghiệp
Trong đó:

2.1
2.2
2.3
2.4

Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất cụm công nghiệp

Kế hoạch
Kết quả thực hiện
sử dụng
So sánh
đất năm
Mã
2021
Diện tích Tăng
(+),
Tỷ lệ
được
(ha)
giảm (-)
(%)
duyệt
(ha)
(ha)
PNN 8.960,88 7.354,61 -1.606,27 82,07
CQP
CAN
SKK
SKN

977,65
8,94
599,76
504,50

962,84
3,41
0,00
0,00

-14,81
-5,53
-599,76
-504,50

98,49
38,14
0,00
0,00

2.5 Đất thương mại dịch vụ

TMD

84,26

39,79

-44,47

47,22

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
2.8
gốm
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
2.9
tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Trong đó:

SKC
SKS

129,15
0,00

30,52
0,00

-98,63
0,00

23,63
-

SKX

430,45

248,07

-182,38

57,63

DHT 2.803,50 2.802,21

-1,29

99,95

-

Đất giao thông
Đất thủy lợi
Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DGT 1.795,20 1.823,81
DTL 191,92
190,60
DVH
1,89
1,83

28,61
-1,32
-0,06

101,59
99,31
96,83

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

6,08

6,06

-0,02

99,67

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
DGD
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
DTT
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK
Đất công trình năng lượng
DNL

85,54
43,06
0,08
35,30

82,31
35,71
0,08
35,63

-3,23
-7,35
0,00
0,33

96,22
82,93
100,00
100,93

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

1,03

1,04

0,01

100,97

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
Đất có di tích lịch sử văn hóa
Đất bãi thải, xử lý chất thải

DKG
DDT
DRA

0,00
524,07
3,13

0,00
524,26
3,13

0,00
0,19
0,00

100,04
100,00

-

Đất cơ sở tôn giáo
TON
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
NTD
lễ, nhà hỏa táng
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công
DKH
nghệ
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DXH

0,00

0,00

0,00

-

103,55

87,97

-15,58

84,95

0,00

0,00

0,00

-

1,24

1,24

0,00

100,00

8,79
2,62
74,53
24,60

7,29
1,25
74,53
20,81

-1,50
-1,37
0,00
-3,79

82,94
47,71
100,00
84,59

2.10
2.11

Đất chợ
Đất công trình công cộng khác
Đất danh lam thắng cảnh
Đất sinh hoạt cộng đồng

DCH
DCK
DDL
DSH
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2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng

Kế hoạch
Kết quả thực hiện
sử dụng
So sánh
đất năm
Mã
2021
Diện tích Tăng
(+),
Tỷ lệ
được
(ha)
giảm (-)
(%)
duyệt
(ha)
(ha)
DKV
4,59
0,18
-4,41
3,92

2.13 Đất ở tại nông thôn

ONT 1.884,83 1.777,66

-107,17

94,31

2.14 Đất ở tại đô thị

ODT

94,70

69,27

-25,43

73,15

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

14,02

11,84

-2,18

84,45

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,58

8,38

-0,20

97,67

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,00

0,00

0,00

-

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

23,86

19,37

-4,49

81,18

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON 1.077,44 1.083,29

5,85

100,54

2.20 Đất có m t nước chuyên dùng

MNC

204,77

202,44

-2,33

98,86

2.21 Đất phi nông nghiệp khác

PNK

10,75

0,00

-10,75

0,00

8,62

100,06

STT

3
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Đất chưa sử dụng

CSD 15.317,07 15.325,69

a) Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp kế hoạch được duyệt là 56.485,17 ha, kết quả
thực hiện đến 31/12/2021 là 58.082,82 ha, tăng so với kế hoạch là 1.597,65 ha
do chưa thực hiện được chuyển mục đích theo kế hoạch được duyệt. Chi tiết kết
quả thực hiện chỉ tiêu các loại đất nông nghiệp như sau:
- Đất trồng lúa: Kế hoạch được duyệt là 6.301,91 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 6.638,70 ha, tăng 336,79 ha so với kế hoạch được duyệt (trong
đó: Đất chuyên trồng lúa nước thực hiện được 2.865,31 ha, tăng 171,28 ha so
với kế hoạch được duyệt). Nguyên nhân diện tích thực hiện lớn hơn diện tích
được duyệt do chưa thực hiện hết chuyển mục đích so với kế hoạch. Một số
công trình, dự án năm 2021 dự kiến thực hiện lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa
thực hiện được như: Khu công nghiệp Hữu Lũng; Cụm Công nghiệp Tân Thành
1; Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 1; Dự án khu đô thị mới Hữu Lũng; Dự án khu
dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng;… Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo vấn đề an
ninh lương thực, bảo vệ diện tích đất trồng lúa theo chủ trương của Chính phủ
các công trình, dự án quy hoạch lấy vào đất trồng lúa được quản lý ch t chẽ hơn,
huyện đã có các chính sách bảo vệ nghiêm ng t đất trồng lúa.
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- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch được duyệt là 3.483,38 ha, thực
hiện đến 31/12/2021 là 3.676,34 ha, tăng 192,96 ha so với kế hoạch được duyệt,
do chưa chuyển mục đích sử dụng đất hết so với kế hoạch. Một số công trình, dự
án dự kiến thực hiện trong năm 2021 lấy vào đất trồng cây hàng năm khác
nhưng chưa thực hiện được như: Khu công nghiệp Hữu Lũng; Khu chăn nuôi
Công nghệ cao Hòa Thắng; Quy hoạch trang trại thôn Vĩnh Yên; Trung tâm sản
xuất giống công nghệ cao Lạng Sơn;…
- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch được duyệt là 13.443,01 ha, thực hiện
được đến 31/12/2021 là 13.889,86 ha, tăng 446,85 ha so với kế hoạch được
duyệt do chưa chuyển mục đích sử dụng đất hết so với kế hoạch. Do một số
công trình, dự án dự kiến trong năm 2021 lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng
chưa thực hiện được như: Khu công nghiệp Hữu Lũng; Cụm Công nghiệp Tân
Thành 1; cụm công nghiệp Hòa Sơn 2; Khu dân cư Hồ Sơn 3; Dự án khu đô thị
mới Hữu Lũng;…
- Đất rừng phòng hộ: Kế hoạch được duyệt là 4.894,84 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 4.894,84 ha, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt.
- Đất rừng đ c dụng: Kế hoạch được duyệt là 6.954,91 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 6.954,91 ha, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt.
- Đất rừng sản xuất: Kế hoạch được duyệt là 20.771,56 ha, thực hiện là
21.535,40 ha, tăng 763,85 ha so với kế hoạch được duyệt do chưa chuyển mục
đích sử dụng đất hết so với kế hoạch. Một số dự án dự kiến thực hiện trong năm
2021 lấy vào đất rừng sản xuất nhưng chưa thực hiện được như: Khu công
nghiệp Hữu Lũng; Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 1, 2; Đất san lấp Minh Sơn 2;…
- Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch được duyệt là 475,83 ha, thực hiện là
489,62 ha, tăng 13,79 ha so với kế hoạch được duyệt do chưa chuyển mục đích
sử dụng đất hết so với kế hoạch. Một số dự án dự kiến thực hiện năm 2021 lấy
vào đất nuôi trồng thủy sản nhưng chưa thực hiện được như: Công trình căn cứ
chiến đấu số 1; Khu công nghiệp Hữu Lũng; Giao đất có thu tiền sử dụng đất tại
thôn Thủy Sản;…
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- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch được duyệt là 159,74 ha, thực hiện
được là 3,15 ha, giảm 156,59 ha so với kế hoạch được duyệt do một số dự án
quy hoạch đất nông nghiệp khác nhưng chưa thực hiện được như: Dự án sản
xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đ c sản rau bò khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm
trong và ngoài nước; Khu chăn nuôi Công nghệ cao; Dự án đầu tư phát triển
nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái; Trung tâm sản xuất giống công nghệ
cao Lạng Sơn;…
b) Đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 8.960,88 ha,
thực hiện đến 31/12/2021 là 7.354,61 ha, giảm 1.606,27 ha so với kế hoạch được
duyệt, đạt 82,07% kế hoạch được duyệt. Cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu
của các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp như sau:
- Đất quốc phòng: Kế hoạch được duyệt 977,65 ha, thực hiện là 962,84 ha,
giảm 14,81 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 98,49% kế hoạch được duyệt. Chỉ
tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch được duyệt do một số dự án chưa thực hiện như:
Công trình căn cứ chiến đấu số 1; Trụ sở BCH quân sự xã Yên Vượng.
- Đất an ninh: Kế hoạch được duyệt 8,94 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là
3,41 ha, giảm 5,53 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 38,14% kế hoạch được
duyệt. Chỉ tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch được duyệt do một số dự án chưa
thực hiện như: Cơ sở làm việc Công an huyện Hữu Lũng; Trụ sở công an thị
trấn Hữu Lũng; Trụ sở công an xã Hòa Lạc, Yên Sơn, Yên Bình, Vân Nham.
- Đất khu công nghiệp: Kế hoạch được duyệt 599,76 ha, đến 31/12/2021
chưa thực hiện chỉ tiêu này. Cụ thể dự án Khu công nghiệp Hữu Lũng ở xã Hồ
Sơn, Hòa Thắng chưa thực hiện được.
- Đất cụm công nghiệp: Kế hoạch được duyệt 504,50 ha, đến 31/12/2021
chưa thực hiện chỉ tiêu này. Nguyên nhân do các cụm công nghiệp đưa vào kế
hoạch sử dụng đất nhưng chưa thực hiện được như: Cụm Công nghiệp Hòa Sơn
1, 2, 3; Cụm Công nghiệp Minh Sơn; Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1, 2; Cụm
Công nghiệp Tân Thành 1, 2.
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- Đất thương mại dịch vụ: Kế hoạch được duyệt 84,26 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 39,79 ha, giảm 44,47 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 47,22%
kế hoạch được duyệt. Chỉ tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch được duyệt do một
số dự án chưa thực hiện như: Xây dựng trạm dừng nghỉ Hữu Lũng; Dự án khu
lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên; Khu dịch vụ, thương mại kết hợp dân
cư tại xã Đồng Tân; cửa hàng xăng dầu xã Cai Kinh, Đồng Tân;…
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là 129,15 ha,
thực hiện đến 31/12/2021 là 30,52 ha, giảm 98,63 ha so với kế hoạch được
duyệt, đạt 23,63% kế hoạch được duyệt. Chỉ tiêu đạt thấp hơn so với kế hoạch
được duyệt do một số dự án chưa thực hiện như: Nhà máy nước Lawaco; Quy
hoạch khu tiểu thủ công nghiệp xã Vân Nham; Mở rộng nhà máy Sao Bắc Việt;
Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Quê;…
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Kế hoạch được duyệt là
430,45 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 248,07 ha, giảm 182,38 ha so với kế
hoạch được duyệt, đạt 57,63% kế hoạch được duyệt. Chỉ tiêu đạt thấp hơn so với
kế hoạch được duyệt do một số dự án chưa thực hiện như: Mở rộng dự án Lò Vôi
công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3; Mỏ cát, sỏi Nhật Tiến
1; Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và công trình phụ trợ
(Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy; Công ty TNHH
MTV Kinh doanh VLXD Thành Đạt); Mỏ đất tại thôn Ngòi Na - Thôn En;…
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế
hoạch được duyệt là 2.803,50 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 2.802,21 ha, giảm
1,29 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,95% kế hoạch được duyệt. Do chưa
thực hiện được các công trình, dự án phát triển hạ tầng trong năm kế hoạch như:
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án Khu đô thị mới
Hữu Lũng; Mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm liệt sỹ huyện Hữu Lũng; Trung
tâm đào tạo, sát hạch lái xe Mô tô và đào tạo lái xe oto hạng B1, B2; Mở rộng
THPT Vân Nham; Sân vận động xã Sơn Hà; Xây mới bãi đỗ xe xã Vân Nham;
Xây mới bãi xe Làng Du lịch cộng đồng xã Hữu Liên;…
- Đất danh lam thắng cảnh: Kế hoạch được duyệt là 74,53 ha, thực hiện
đến 31/12/2021 là 74,53 ha, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt.
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- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch được duyệt 24,60 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 20,81 ha, giảm 3,79 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 84,59%
kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Xây mới nhà văn
hóa xã, nhà văn hóa các thôn, khu ở các xã, thị trấn.
- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Kế hoạch được duyệt là 4,59 ha,
thực hiện đến 31/12/2021 là 0,18 ha, giảm 4,41 ha so với kế hoạch được duyệt,
3,92% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện được dự án Khu đô
thị mới Hữu Lũng (quỹ đất các khu vui chơi giải trí công cộng).
- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch được duyệt 1.884,83 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 1.777,66 ha, giảm 107,17 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt
94,31% kế hoạch được phê duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Dự án
khu dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng; Khu dân cư mới xã Sơn Hà; Khu Tái
định cư, dân cư xã Hồ Sơn; Khu dân cư Hồ Sơn 3; Khu tái định cư, dân cư xã
Hòa Thắng;…
- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch được duyệt là 94,70 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 69,27 ha, giảm 25,43 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 73,15%
kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Khu đô thị mới
Hữu Lũng; Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng;….
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch được duyệt là 14,02 ha, thực
hiện đến 31/12/2021 là 11,84 ha, giảm 2,18 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt
84,45% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án Xây dựng
trụ sở UBND xã Yên Bình.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch được duyệt 8,58
ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 8,38 ha, giảm 0,20 ha so với kế hoạch được
duyệt, đạt 97,67% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án:
Ngân hàng chính sách huyện Hữu Lũng.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kế hoạch được duyệt là 23,86 ha, thực hiện đến
31/12/2021 là 19,37 ha, giảm 4,49 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 81,18%
kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án: Mở rộng đền Chúa
Khuôn Dầu xã Tân Thành; Xây mới đình Dưới, đình Gò Chùa xã Hữu Liên; xây
dựng đình đền ở các xã.
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- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Kế hoạch được duyệt 1.077,44 ha, thực
hiện đến 31/12/2021 là 1.083,29 ha, tăng 5,85 ha so với kế hoạch được duyệt,
đạt 100,54%. Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích sang mục đích khác theo
kế hoạch được duyệt.
- Đất có m t nước chuyên dùng: Kế hoạch được duyệt 204,77 ha, thực
hiện đến 31/12/2021 là 202,44 ha, giảm 2,33 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt
98,86% kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân do chưa thực hiện dự án xây dựng
Khu đô thị mới Hữu Lũng (quỹ đất m t nước trong khu đô thị).
- Đất phi nông nghiệp khác: Kế hoạch được duyệt là 10,75 ha, đến
31/12/2021 chưa thực hiện chỉ tiêu này. Nguyên nhân do chưa thực hiện các dự
án bãi đổ thải, vật liệu thải.
c) Đất chưa sử dụng
Đất chưa sử dụng theo kế hoạch được duyệt còn 15.317,07 ha, thực hiện
đến 31/12/2021 là 15.325,69 ha, tăng 8,62 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân do chưa thực hiện một số dự án có lấy vào đất chưa sử dụng như:
Công trình căn cứ chiến đấu số 1; Khu công nghiệp Hữu Lũng; Dự án Khu dân
cư mới Bắc Hữu Lũng; Dự án khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên;
Quy hoạch dân cư Khu Đường Gòong; Mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và
sản xuất chế biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3.
2.1.2. Theo kết quả thực hiện thu hồi đất
Bảng 02: Kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2021

TT

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất nông nghiệp
Trong đó:
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ

Mã

NNP
LUA
LUC
HNK
CLN
RPH

Diện tích
Diện tích
thu hồi
thu hồi
theo
đất năm
KHSDĐ
2021 đã
năm 2021
thực hiện
được
(ha)
duyệt
1.634,30
57,05
318,26
164,97
116,85
456,84

17,86
10,62
8,70
24,58

Tỷ lệ
(%)

3,49
5,61
6,44
7,45
5,38
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TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

1.5 Đất rừng đ c dụng
1.6 Đất rừng sản xuất
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản
1.8 Đất làm muối
1.9 Đất nông nghiệp khác
2 Đất phi nông nghiệp
Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng
2.2 Đất an ninh
2.3 Đất khu công nghiệp
2.4 Đất cụm công nghiệp
2.5 Đất thương mại dịch vụ
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,
2.9
cấp huyện, cấp xã
Trong đó:
- Đất giao thông
- Đất thủy lợi
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
- Đất xây dựng cơ sở y tế
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
- Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
- Đất công trình năng lượng
- Đất công trình bưu chính viễn thông
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
- Đất có di tích lịch sử văn hóa
- Đất bãi thải, xử lý chất thải
- Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà
hỏa táng
- Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

Mã

RDD
RSX
RSN
NTS
LMU
NKH
PNN

Diện tích
Diện tích
thu hồi
thu hồi
theo
đất năm
KHSDĐ
2021 đã
năm 2021
thực hiện
được
(ha)
duyệt

Tỷ lệ
(%)

727,75

4,95

0,68

14,60

0,96

6,58

111,46

1,10

0,99

0,78
0,52

0,12
0,00

15,38
0,00

8,87

0,00

0,00

DHT

54,09

0,00

0,00

DGT
DTL
DVH
DYT
DGD
DTT
DSK
DNL
DBV
DKG
DDT
DRA
TON

43,70
5,91

0,03
0,00

0,07
0,00

0,24
1,59
0,05

0,06
0,16
0,00

25,00
10,06
0,00

0,33
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

NTD

2,00

0,78

39,00

CQP
CAN
SKK
SKN
TMD
SKC
SKS
SKX

DKH
DXH
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TT

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất chợ
Đất công trình công cộng khác
Đất danh lam thắng cảnh
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi giải trí công cộng
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có m t nước chuyên dùng
Đất phi nông nghiệp khác

Mã

DCH
DCK
DDL
DSH
DKV
ONT
ODT
TSC
DTS
DNG
TIN
SON
MNC
PNK

Diện tích
Diện tích
thu hồi
thu hồi
theo
đất năm
KHSDĐ
2021 đã
năm 2021
thực hiện
được
(ha)
duyệt
0,26
0,00

Tỷ lệ
(%)

0,00

0,30

0,00

0,00

37,74
0,02
0,78

0,47
0,02
0,49

1,25
100,00
62,82

0,16
5,85
2,35

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.1.3. Theo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất
Bảng 03: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021

TT

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi
nông nghiệp
Trong đó:
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đ c dụng
Đất rừng sản xuất
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng
tự nhiên

Mã

Diện tích
chuyển
mục đích
theo
KHSDĐ
năm 2021
được duyệt

NNP/PNN

1.656,10

57,05

3,44

LUA/PNN
LUC/PNN
HNK/PNN
CLN/PNN
RPH/PNN
RDD/PNN
RSX/PNN

328,96
170,37
119,65
463,54

17,86
10,62
8,70
24,58

5,43
6,23
7,27
5,30

728,60

4,95

0,68

RSN/PNN

0,02

0,00

0,00

Diện tích
chuyển
mục đích Tỷ lệ
năm 2021 (%)
đã thực
hiện (ha)
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TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản
1.8 Đất làm muối
1.9 Đất nông nghiệp khác
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong
2
nội bộ đất nông nghiệp
Trong đó:
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây
2.1
lâu năm
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng
2.3
thuỷ sản
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển
2.5
sang đất nuôi trồng thủy sản
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển
2.6
sang đất làm muối
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông
2.7
nghiệp không phải là rừng
Đất rừng đ c dụng chuyển sang đất nông
2.8
nghiệp không phải là rừng
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông
2.9
nghiệp không phải là rừng
Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở
3
chuyển sang đất ở

Mã

NTS/PNN
LMU/PNN
NKH/PNN

LUA/CLN

Diện tích
chuyển
mục đích
theo
KHSDĐ
năm 2021
được duyệt

Diện tích
chuyển
mục đích Tỷ lệ
năm 2021 (%)
đã thực
hiện (ha)

15,35

0,96

6,25

62,50

0,41

0,66

21,64

0,00

0,00

0,25

0,00

0,00

40,61

0,41

1,01

10,36

0,12

1,16

LUA/LNP
LUA/NTS
LUA/LMU
HNK/NTS
HNK/LMU
RPH/NKR(a)
RDD/NKR(a)
RSX/NKR(a)
RSN/NKR(a)
PKO/OCT

2.1.4. Theo kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Bảng 04: Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021

TT

1
2

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp
Trong đó:

Mã

NNP
PNN

Diện tích
đất chưa sử
dụng đưa
vào sử dụng
theo
KHSDĐ
năm 2021
được duyệt
10,40

Diện tích
đất chưa
sử dụng
đưa vào
sử dụng
năm 2021
đã thực
hiện (ha)
1,78

Tỷ lệ
(%)

17,12
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Diện tích
đất chưa sử
dụng đưa
vào sử dụng
theo
KHSDĐ
năm 2021
được duyệt

Diện tích
đất chưa
sử dụng
đưa vào
sử dụng
năm 2021
đã thực
hiện (ha)

Tỷ lệ
(%)

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Trong đó:
Đất giao thông
Đất thủy lợi
Đất xây dựng cơ sở văn hóa
Đất xây dựng cơ sở y tế
Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác
Đất công trình năng lượng
Đất công trình bưu chính viễn thông
Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
Đất có di tích lịch sử văn hóa
Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa táng
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công
nghệ
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
Đất chợ
Đất công trình công cộng khác
Đất danh lam thắng cảnh
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi giải trí công cộng
Đất ở tại nông thôn

CQP
CAN
SKK
SKN
TMD
SKC
SKS

3,50

0,00

0,00

0,61

0,00

0,00

0,42

0,00

0,00

SKX

4,63

1,72

37,15

DHT

0,18

0,06

33,33

DGT
DTL
DVH
DYT
DGD
DTT
DSK
DNL
DBV
DKG
DDT
DRA
TON

0,15

0,00

0,00

0,01

0,04

400,00

0,02

0,02

100,00

1,01

0,00

0,00

2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

NTD
DKH
DXH
DCH
DCK
DDL
DSH
DKV
ONT
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Chỉ tiêu sử dụng đất

2.14 Đất ở tại đô thị
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự
2.16
nghiệp
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
2.20 Đất có m t nước chuyên dùng
2.21 Đất phi nông nghiệp khác

Mã

Diện tích
đất chưa sử
dụng đưa
vào sử dụng
theo
KHSDĐ
năm 2021
được duyệt

Diện tích
đất chưa
sử dụng
đưa vào
sử dụng
năm 2021
đã thực
hiện (ha)

Tỷ lệ
(%)

ODT
TSC
DTS
DNG
TIN
SON
MNC
PNK

0,05

0,00

0,00

2.1.5. Theo danh mục công trình
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hữu Lũng đã được phê duyệt có
363 công trình, dự án. Kết quả thực hiện như sau:
- Đã thực hiện: 154/363 công trình, dự án; đạt 42,42% so với kế hoạch.
Với diện tích đã thực hiện là 61,73 ha.
- Đang thực hiện: 2/363 công trình, dự án; đạt 0,55% so với kế hoạch. Với
diện tích đang thực hiện là 1,68 ha.
- Chưa thực hiện: 207/363 công trình, dự án; chiếm 57,02% so với kế
hoạch. Với diện tích chưa thực hiện là 1.922,62 ha.
Trong đó: Chuyển tiếp sang năm 2022 là 122/207 công trình, dự án; Hủy
bỏ 85/207 công trình, dự án do nhiều nguyên nhân như: không còn khả thi, vị trí
không còn phù hợp, nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và thời gian thực hiện, chưa
tìm được nhà đầu tư phù hợp ho c chưa có nguồn vốn để thực hiện.
Kết quả thực hiện cụ thể các công trình, dự án như sau:
- Đất quốc phòng: Đã thực hiện 02/04 dự án; Chưa thực hiện 02/04 dự án;
Hủy bỏ 01/02 dự án chưa thực hiện.
- Đất an ninh: Đã thực hiện 03/09 dự án; Chưa thực hiện 06/09 dự án;
Hủy bỏ 03/06 dự án chưa thực hiện.
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đã thực hiện 07/08 dự án; chưa thực hiện
01/08 dự án; hủy bỏ 01/01 dự án chưa thực hiện.
- Đất xây dựng trụ sở công trình sự nghiệp: Chưa thực hiện 01/01 dự án.
- Đất khu công nghiệp: Chưa thực hiện 02/02 dự án.
- Đất cụm công nghiệp: Chưa thực hiện 11/11 dự án; hủy bỏ 05/11 dự án
chưa thực hiện.
- Đất thương mại dịch vụ: Đã thực hiện 06/18 dự án; chưa thực hiện 12/18
dự án; hủy bỏ 02/12 dự án chưa thực hiện.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đã thực hiện 08/28 dự án; chưa
thực hiện 20/28 dự án; hủy bỏ 05/20 dự án chưa thực hiện.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đã thực hiện 01/08 dự án;
chưa thực hiện 07/08 dự án.
- Đất ở tại nông thôn: Đã thực hiện 25/54 dự án; chưa thực hiện 29/54 dự
án; Hủy bỏ 08/29 dự án chưa thực hiện.
- Đất ở tại đô thị: Đã thực hiện 02/09 dự án; chưa thực hiện 07/09 dự án;
hủy bỏ 03/07 dự án chưa thực hiện.
- Đất di tích lịch sử văn hóa: Đã thực hiện 01/01 dự án.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Đã thực hiện được 27/56 dự án; chưa thực hiện
29/56 dự án; hủy bỏ 27/29 dự án chưa thực hiện.
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Đã thực hiện được 03/04 dự án; Chưa thực
hiện 01/04 dự án; hủy bỏ 01/01 dự án chưa thực hiện.
- Đất xây dựng cơ sở y tế: Đã thực hiện được 02/02 dự án.
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: Đã thực hiện được 12/16 dự án;
chưa thực hiện 04/16 dự án; hủy bỏ 01/04 dự án chưa thực hiện.
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Chưa thực hiện 08/08 dự án; hủy
bỏ 04/08 dự án chưa thực hiện.
- Đất giao thông: Đã thực hiện được 12/17 dự án; chưa thực hiện 05/17 dự
án; hủy bỏ 01/07 dự án chưa thực hiện.
- Đất thủy lợi: Đã thực hiện 08/11 dự án; đang thực hiện 01/11 dự án;
chưa thực hiện 01/11 dự án; hủy bỏ 01/01 dự án chưa thực hiện.
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- Đất công trình năng lượng: Đã thực hiện được 29/29 dự án.
- Đất công trình bưu chính viễn thông: Đã thực hiện được 02/02 dự án.
- Đất chợ: Chưa thực hiện 03/03 dự án.
- Đất công trình công cộng khác: Đã thực hiện 01/03 dự án; chưa thực
hiện 02/03 dự án; hủy bỏ 01/02 dự án chưa thực hiện.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: Đã thực hiện 01/15 dự án; chưa thực hiện 14/15
dự án; hủy bỏ 14/14 dự án chưa thực hiện.
- Đất nghĩa trang nghĩa địa: Đã thực hiện 01/05 dự án; Chưa thực hiện
04/05 dự án; hủy bỏ 03/04 dự án chưa thực hiện.
- Đất phi nông nghiệp khác: Chưa thực hiện 04/04 dự án.
- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Chưa thực hiện 02/02 dự án.
- Đất trồng cây lâu năm: Chưa thực hiện 22/22 dự án; Hủy bỏ 01/22 dự án.
- Đất nông nghiệp khác: Đã thực hiện 01/11 dự án; chưa thực hiện 10/11
dự án; hủy bỏ 02/10 dự án chưa thực hiện.
Cụ thể các dự án như sau:
Bảng 02: Kết quả thực hiện hạng mục công trình năm 2021
STT

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Công trình căn cứ chiến đấu số 1

15,00

Xã Minh Tiến

Trụ sở BCH quân sự xã Yên Vượng

0,10

Xã Yên Vượng

Danh mục công trình, dự án

I

Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

1

Đất quốc phòng

A

Công trình CT/e267 (cấp giấy chứng nhận QSDĐ)
2

Đất an ninh
Cơ sở làm việc Công an huyện Hữu Lũng thuộc Công
an tỉnh Lạng Sơn

Xã Sơn Hà

5,00

Xã Đồng Tân

Trụ sở công an thị trấn Hữu Lũng

0,04

TT Hữu Lũng

Trụ sở công an xã Yên Thịnh

0,07

Xã Yên Thịnh

Trụ sở công an xã Hòa Lạc

0,11

Xã Hòa Lạc

Trụ sở công an xã Hữu Liên

0,12

Xã Hữu Liên

Trụ sở công an xã Yên Sơn

0,15

Xã Yên Sơn

Trụ sở công an xã Yên Bình

0,13

Xã Yên Bình

Đánh giá

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
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STT

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

0,10

Xã Vân Nham

0,10

Xã Yên Vượng

332,75

Xã Hồ Sơn

267,01

Xã Hòa Thắng

Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 1

74,90

Xã Hòa Sơn

Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 2

74,80

Xã Hòa Sơn

Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 3

30,00

Xã Hòa Sơn

Cụm Công nghiệp Minh Sơn

55,00

Danh mục công trình, dự án
Trụ sở công an xã Vân Nham

Trụ sở công an xã Yên Vượng
Công trình dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì
II
lợi ích quốc gia, công cộng
1 Đất khu công nghiệp
Khu công nghiệp Hữu Lũng
2

1

2

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Xã Hồ Sơn

28,82

Xã Cai Kinh

21,43

Xã Cai Kinh

39,80

Xã Hồ Sơn

13,67

Xã Tân Thành

Cụm Công nghiệp Tân Thành 1

60,00

Xã Tân Thành

Cụm Công nghiệp Tân Thành 2

60,00

Xã Tân Thành

Trụ sở UBND xã Yên Vượng

0,47

Xã Yên Vượng

Đã thực hiện

Mở rộng UBND xã Nhật Tiến

0,09

Xã Nhật Tiến

Đã thực hiện

Mở rộng UBND xã Yên Thịnh

0,13

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Trụ sở UBND xã Sơn Hà

0,53

Xã Sơn Hà

Đã thực hiện

Mở rộng UBND xã Hữu Liên

0,12

Xã Hữu Liên

Trụ sở UBND xã Yên Bình

0,71

Xã Yên Bình

Trụ sở UBND xã Cai Kinh

0,40

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện

Mở rộng trụ sở UBND xã Minh Sơn

0,12

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

0,20

Xã Sơn Hà

Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Công trình dự án cấp huyện
Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận
mà phải thu hồi đất
Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Ngân hàng chính sách huyện Hữu Lũng

3

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

46,08

Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 2

I

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Đất cụm công nghiệp

Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1

B

Đánh giá

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã
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Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đánh giá

0,15

Thị trấn Hữu
Lũng

Đã thực hiện

0,64

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

0,09

Xã Hòa Thắng

Đã thực hiện

0,10

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
(thu hồi bổ sung)

0,60

Hồ Sơn, Minh
Hòa, Cai Kinh,
Hòa Lạc

Đã thực hiện

Xây mới bãi xe Làng Du lịch cộng đồng xã Hữu Liên

0,22

Xã Hữu Liên

Mở rộng bãi xe Đồng Lâm

0,54

Xã Hữu Liên

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Bãi đỗ xe xã Tân Thành
Nâng cấp tuyến đường Ba Đình đi thôn Đồng Heo xã
Đồng Tân

4,77

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

0,16

TT Hữu Lũng

Đã thực hiện

Cải tạo, nâng cấp đường ĐH 95 từ đường ĐT.242 đến
đường rẻ vào UBND xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng

0,56

Xã Sơn Hà

Đã thực hiện

1,27

Xã Minh Hòa

Đường giao thông vào sân vận động

0,14

Xã Cai Kinh

Xây dựng cầu Đá Đỏ

0,30

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Cầu Quay

0,12

Xã Cai Kinh

Xây mới bãi đỗ xe xã Vân Nham

0,57

Xã Vân Nham

Đường vào trạm xử lý nước sạch

0,02

Xã Yên Sơn

0,03

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

0,04

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Trạm bơm nước sạch

0,01

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Trạm bơm nước sạch

0,01

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Bình

0,03

Xã Yên Bình

Đã thực hiện

Mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Quyết Thắng
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),
tỉnh Lạng Sơn (Hồ Kai Hiển)
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),
tỉnh Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh)

0,03

Xã Quyết Thắng

Đã thực hiện

0,55

xã Tân Thành

Đã thực hiện

1,20

xã Hòa Sơn

Thủy lợi ( Bể xả + mương dẫn nước thôn Đồng Lươn)

0,05

Xã Hòa Bình

Đập dâng và mương dẫn nước

0,15

Xây dựng hệ thống Trạm bơm điện Yên Bình - Hòa
Bình - Quyết Thắng (điều chỉnh)

0,48

Danh mục công trình, dự án

STT

3,1 Đất giao thông
Cầu Na Đâu, huyện Hữu Lũng (Dự án thành phần 8,
tỉnh Lạng Sơn - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản
lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)).
Tuyến nhánh bổ sung Minh Sơn - Đô Lương (đường
Thị Trấn - Đô Lương -Vân Nham - Dự án xây dựng
cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự
án LRAMP)).
Cầu Suối Ngang 2, huyện Hữu Lũng (Dự án thành phần
9, tỉnh Lạng Sơn - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản
lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP))
Cầu Làng Bến, huyện Hữu Lũng (Dự án thành phần
9, tỉnh Lạng Sơn - Dự án xây dựng cầu dân sinh và
quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP))

3,2 Đất thủy lợi
Mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Thịnh,
Yên Vượng
Trạm bơm nước sạch

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đang thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện

Xã Hòa Bình
Xã Yên Bình, Hòa
Đang thực hiện,
Bình, Quyết
chuyển tiếp
Thắng

34
Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đánh giá

Trường Mầm non xã Yên Thịnh

0,31

Xã Yên Thịnh

Mở rộng trường Mầm Non xã Nhật Tiến

0,08

Xã Nhật Tiến

Phân trường Mầm non xã Yên Thịnh

0,06

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Phân trường tiểu học

0,11

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Trường mầm non 2 xã Minh Sơn

0,80

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

Trường THCS Hòa Bình

0,72

Xã Hòa Bình

Đã thực hiện

Phân trường mầm non thôn Thịnh Hòa

0,10

Xã Hòa Lạc

Đã thực hiện

Phân trường tiểu học thôn Thịnh Hòa

0,09

Xã Hòa Lạc

Trường THCS xã Quyết Thắng

0,20

Xã Quyết Thắng

Mở rộng trường Mầm Non 1 xã Tân Thành

0,22

Xã Tân Thành

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Mở rộng trường Mầm Non 2 xã Tân Thành

0,31

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Mở rộng trường mầm non 1 xã Vân Nham

0,19

Xã Vân Nham

Đã thực hiện

Mở rộng trường mầm non 2 xã Vân Nham

0,45

Xã Vân Nham

Mở rộng THPT Vân Nham

0,80

Xã Vân Nham

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Sân vận động xã Yên Thịnh

1,04

Xã Yên Thịnh

Sân vận động xã Hồ Sơn

1,08

Xã Hồ Sơn

Sân thể thao Làng Dãn

0,02

Xã Cai Kinh

Sân thể thao xã Vân Nham

0,60

Xã Vân Nham

Sân vận động xã Đồng Tiến

0,70

Xã Đồng Tiến

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Yên Thịnh

0,08

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Cai Kinh

0,06

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Tân Thành

0,16

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Bưu điện xã Nhật Tiến

0,02

Xã Nhật Tiến

Đã thực hiện

Bưu điện xã Yên Thịnh

0,02

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

Xây mới chợ xã Hữu Liên

0,82

Xã Hữu Liên

Xây mới chợ xã Yên Thịnh

0,58

Xã Yên Thịnh

Mở rộng chợ Yên Bình

0,36

Xã Yên Bình

Bãi tập dân quân TT Hữu Lũng

1,25

TT Hữu Lũng

Bãi tập dân quân xã Yên Bình

0,28

Xã Yên Bình

Danh mục công trình, dự án

STT

3,3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

3,4 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

3,5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa

3,6 Đất công trình bưu chính, viễn thông

3,7 Đất chợ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

3,8 Đất công trình công cộng khác
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

35
STT

Danh mục công trình, dự án
Bãi tập dân quân xã Tân Thành

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đánh giá

0,74

Xã Tân Thành

Chưa thực hiện,
hủy bỏ

3,9 Đất công trình năng lượng
Cải tạo đường dây 110KV Bắc Giang - Lạng Sơn

1,35

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung
áp 35kV tỉnh Lạng Sơn theo phương án đa chia, đa
nối (MDMC) khu vực thành phố Lạng Sơn- thị trấn
Hữu Lũng

0,07

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp
35kV tỉnh Lạng Sơn theo phương án đa chia, đa nối
(MDMC) khu vực thành phố Lạng Sơn- Hữu Lũng
Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Thanh Sơn 4

Các xã: Minh
Hòa, Hồ Sơn,
Đồng Tân, Cai
Kinh, Hòa Lạc.
Thị trấn Hữu
Lũng và các xã:
Đồng Tân, Hòa
Lạc, Cai Kinh, Hồ
Sơn, Yên Sơn

Đã thực hiện

Đã thực hiện

0,04

Xã Tân Lập,
Thanh Sơn

Đã thực hiện

0,04

Xã Thanh Sơn

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Suối Trà

0,04

Xã Hòa Sơn

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Đồng Hương

0,04

Đã thực hiện

Chống quá tải lưới điện khu vực huyện Hữu Lũng
năm 2021

0,26

Cấy MBA CQT giảm tổn thất, xử lý điện áp thấp khu
vực huyện Hữu Lũng, Văn Lãng

0,06

Dự án cấp điện thôn bản từ lưới điện quốc gia (2081)

0,04

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Chín Tư

0,03

Xã Nhật Tiến
TT Hữu Lũng và
các xã: Thiện
Tân,Tân
Thành,Thanh Sơn,
Hòa Thắng, Hòa
lạc, Nhật Tiến,
Yên Sơn, Hữu
Liên, Yên Thịnh,
Yên Bình, Quyết
Thắng, Minh Sơn
các xã: Hòa Lạc,
Hòa Thắng, Tân
Thành, Nhật Tiến,
Minh Hòa, Minh
Tiến.
các xã: Hòa
Thắng, Hòa Sơn,
Yên Sơn, Hữu
Liên, Yên Thịnh.
Xã Hòa Lạc

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp xóm Sa 2

0,03

Xã Minh Hòa

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Phi phà 2

0,03

Xã Hòa Thắng

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Cầu Lường

0,03

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Làng Cống

0,03

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhánh rẽ ĐZ 35Kv và trạm biến áp Cóoc Mò 2

0,03

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

Lắp đ t Recloser + LBS
Lắp đ t Recloser cho lưới điện trung áp 35Kv năm
2021
Nhà trạm biến áp trung gian Hữu Lũng (đã XD và SD
từ lâu)
Công trình năng lượng
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung
áp 35kV khu vực Bình Gia - Hữu Lũng thep phương
pháp đa chia đa nối(MDMC)

0,05

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

0,05

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

0,10

TT Hữu Lũng

Đã thực hiện

0,40

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

0,06

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện
Đã thực hiện
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Danh mục công trình, dự án
Cải tạo đường trục 35kV lộ 375E13.7 nâng cao hiệu
quả mạch vòng Hữu Lũng - Bắc Sơn
Cải tạo đường trục 35kV lộ 375E13.7 nâng cao hiệu
quả mạch vòng Hữu Lũng -Đồng Mỏ
Nâng cao năng lực mạch vòng Đồng Đăng - Đồng
Mỏ và độ tin cậy cung cấp điện khu vực các huyện

0,08

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

0,06

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

0,06

Các xã, thị trấn

Đã thực hiện

Cải tạo trung gian Hữu Lũng 2 lên vận hành cấp điện
áp 35kV

0,08

Cấy TBA CQT giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất
điện năng cho khu vực huyện Hữu Lũng

0,08

0,08

Các xã: Sơn Hà,
Minh Hòa, Đồng
Tân, Hồ Sơn, Nhật
Tiến và TT Hữu
Lũng.
Các xã: Vân
Nham, Thanh
Sơn, Đồng Tiến,
Minh Tiến
Các xã: Minh
Sơn, Thanh Sơn,
Thiên Tân, Hòa
Sơn, Quyết
Thắng, Đồng Tân
Các xã: Đồng
Tân, Hòa Lạc, Cai
Kinh.

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

Đã thực hiện

0,03

Xã Hữu Liên

Đã thực hiện

0,08

Các xã: Hòa Lạc,
Hòa Thắng, Tân
Thành, Nhật Tiến,
Minh Hòa, Minh
Tiến

Đã thực hiện

0,19

Xã Vân Nham

Đã thực hiện

Nhà văn hóa 1 thôn Đồng Hương

0,05

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa xã Hữu Liên

0,26

Xã Hữu Liên

Nhà văn hóa thôn Làng Que

0,05

Xã Hữu Liên

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện

Nhà văn hóa xã Yên Vượng

0,30

Xã Yên Vượng

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn +Sân thể thao thôn Đằng

0,15

Xã Yên Sơn

Đã thực hiện

14,47

Xã Sơn Hà

Khu dân cư mới xã Sơn Hà (KTHT)

12,47

Xã Sơn Hà

Quy hoạch đất ở cải tạo xen kẹt trên đoạn mở rộng
tuyến đường tỉnh ĐT. 242

1,10

Xã Sơn Hà

Giao đất ở các hộ Khu tập thể ACC78

0,17

Xã Sơn Hà

Khu Tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn

15,09

Xã Hồ Sơn

Khu dân cư Hồ Sơn 3

40,00

Xã Hồ Sơn

Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Di tích Cây đa phố Phổng

6

Đánh giá

0,08

Cấy MBA CQT giảm tổn thất, xử lý điện áp thấp khu
vực huyện Hữu Lũng, Văn Lãng

5

Xã, thị trấn

Cải tạo trung gian Hữu Lũng 1 lên vận hành cấp điện
áp 35kV

Cải tạo CQT lưới điện 35 kV khu vực Hữu Lũng,
mạch vòng 35kV giữa 2 TBA 110 Đồng Mỏ-TBA
110kV Hữu Lũng.
Cải tạo, kết nối mạch vòng 35kV Hữu Lũng- Bắc
Sơn, giảm bán kính cấp điện , giảm tổn thất điện năng
lộ 375 E13.1

4

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất ở tại nông thôn
Dự án khu dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng
(KTHT)

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
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Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Khu tái định cư, dân cư xã Hòa Thắng

15,14

Xã Hòa Thắng

Khu dân cư (Dự án khu dịch vụ, thương mại, kết hợp
dân cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng)

6,24

Xã Đồng Tân

Dự án Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng

4,90

Xã Đồng Tân

Danh mục công trình, dự án

Khu dân cư xã Minh Sơn (giáp cụm công nghiệp
Minh Sơn)
Khu tái định cư bãi đỗ xe xã Tân Thành và các dự án
khác

7

0,21

Xã Tân Thành

Khu tái định cư, dân cư xã Đồng Tân

3,00

Xã Đồng Tân

Khu dân cư mới xã Vân Nham

3,56

Xã Vân Nham

52,30

Xã Sơn Hà

4,02

Thị trấn Hữu
Lũng

Công viên Tâm Phúc An

10,00

Xã Hòa Lạc

Mở rộng nghĩa địa Làng Que

0,34

Xã Hữu Liên

Nghĩa địa thôn Bắc Lệ

2,82

Xã Tân Thành

10,00

Xã Hồ Sơn

Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh

0,40

Xã Yên Bình

Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh

0,26

Xã Minh Sơn

Công ty TNHH một thành viên Hiếu Hằng

0,24

Xã Cai Kinh

Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản

1,58

Xã Minh Sơn

Mở rộng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu

0,14

Xã Minh Sơn

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

0,25

Xã Minh Hòa

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

0,63

Xã Minh Hòa

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

0,29

Xã Minh Hòa

Cửa hàng xăng dầu xã Sơn Hà

0,08

Xã Sơn Hà

Dự án khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên

6,40

Xã Hữu Liên

Cở sở thương mại dịch vụ xã Yên Thịnh

3,00

Xã Yên Thịnh

Cở sở thương mại dịch vụ xã Yên Thịnh

2,50

Xã Yên Thịnh

Đất ở tại đô thị
Dự án khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng,
tỉnh Lạng Sơn
Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng

8

11,00

Đánh giá
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa
táng
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
Nhà máy nước Lawaco
II
1

2

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận
không phải thu hồi đất
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất thương mại, dịch vụ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
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3

4

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đánh giá

0,36

Xã Đồng Tân

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Bãi đổ thải, vật liệu thải

5,40

Xã Hòa Lạc

Bãi đổ thải, vật liệu thải

1,25

Xã Nhật Tiến

Bãi đổ thải, vật liệu thải

2,60

Xã Hòa Thắng

Bãi đổ thải, vật liệu thải

1,50

Xã Vân Nham

0,25

Xã Đồng Tiến

2,05

Xã Đồng Tân

Khu chăn nuôi tập trung

18,00

Xã Hòa Thắng

Khu chăn nuôi thôn Đồng Bến

1,86

Xã Cai Kinh

Nhà văn hóa thôn Đèo Cáo - Lân Chàm

0,04

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Làng Gia

0,22

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa thôn Liên Phương

0,03

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Địa Phận

0,57

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa thôn Làng Qu ng

0,20

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa +Sân thể thao thôn Mỏ Ắm

0,74

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Lân Luông

0,40

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa thôn Làng Cà

0,10

Xã Đồng Tiến

Nhà văn hóa thôn Tô Hiệu

0,04

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa 2 thôn Đồng Hương

0,02

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa thôn Vĩnh Yên

0,05

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa thôn Đồng Lươn

0,05

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa thôn Trãng

0,05

Xã Hòa Bình

Nhà văn hóa thôn Lân Châu

0,04

Xã Hữu Liên

Nhà văn hóa +Sân thể thao khu Tân Lập

0,49

TT Hữu Lũng

Nhà văn hóa thôn Đồng Ngầu

0,04

Xã Cai Kinh

Danh mục công trình, dự án
Đất thương mại dịch vụ (Thuộc Dự án đầu tư phát
triển nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái)
Đất phi nông nghiệp khác

Đất cơ sở thể dục, thể thao
Sân cỏ nhân tạo

5

III
1

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất nông nghiệp khác
Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp tham
quan sinh thái

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Các công trình, dự án không phải thông qua
HĐND cấp tỉnh
Đất sinh hoạt cộng đồng
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
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2

Xã, thị trấn

Đánh giá

Nhà văn hóa thôn Ba Nàng

Diện tích
tăng
thêm (ha)
0,08

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Làng Dãn

0,03

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Đồng Kết

0,04

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Hồng Kết

0,04

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Hồng Kết

0,06

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Vân Tảo

0,06

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Đồng Bến

0,12

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Đá Đỏ

0,03

Xã Cai Kinh

Nhà văn hóa thôn Ao Vẩy

0,02

Xã Tân Thành

Nhà văn hóa thôn Bắc Lệ

0,19

Xã Tân Thành

Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Gốc Gạo

0,16

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Làng Cống

0,06

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Cây Sấu

0,07

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Đồng Cẩy

0,07

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Làng Ngôn

0,61

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Ao Kham

0,06

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Khuôn Dầu

0,10

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Vườn Chè

0,05

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn Dân Tiến

0,12

Xã Thiện Tân

Đã thực hiện

Nhà văn hóa thôn +Sân thể thao thôn Đằng

0,15

Xã Yên Sơn

Đã thực hiện

Công ty TNHH Thịnh Vượng

0,30

Xã Hòa Lạc

Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Xây dựng nhà xưởng bóc gỗ, ép gỗ (Công ty cổ phần
khai thác khoáng sản Đồng Phú)

2,43

Xã Đồng Tiến

Đã thực hiện

Cơ sở ván ép + bóc Thắng Hường

2,00

Xã Đồng Tiến

Cơ sở ván bóc Hùng Tuyết

2,00

Xã Đồng Tiến

Cơ sở ván bóc Nguyệt Tống

2,00

Xã Đồng Tiến

Công ty Đông Phong

7,53

Xã Cai Kinh

Xưởng sản xuất gỗ Na Hoa

1,45

Xã Hồ Sơn

Mở rộng Công ty TNHH Yên Vượng
Dự án đầu tư xưởng sản xuất gồi gỗ nội thất (T&T
Wood)
Dự án Xưởng chế biến gỗ My Dream

2,67

Xã Đồng Tân

2,84

Xã Minh Sơn

0,68

Xã Minh Sơn

Mở rộng xưởng chế biến Hoa Hồi

0,08

Xã Minh Sơn

Chế biến gỗ xanh Thành An

2,68

Xã Minh Sơn

Xưởng sản xuất gỗ Công nghiệp

1,52

Xã Minh Sơn

Quy hoạch cơ sở sản xuất kinh doanh

0,32

Xã Minh Sơn

Danh mục công trình, dự án

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

40
STT

3

4

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Quê

2,97

Xã Minh Sơn

Cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung xã Minh Sơn

24,51

Xã Minh Sơn

Quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp

37,12

Xã Vân Nham

Đất thương mại, dịch vụ
Khu thương mại dịch vụ (Dự án khu dịch vụ, thương
mại, kết hợp dân cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu
Lũng)
Đội quản lý điện 2

10,00
0,10

TT Hữu Lũng

Cở sở thương mại dịch vụ xã Đồng Tân

11,00

Xã Đồng Tân

Cửa hàng xăng dầu 1 xã Cai Kinh

0,54

Xã Cai Kinh

Cở sở thương mại dịch vụ

0,28

Xã Đồng Tân

Cở sở thương mại dịch vụ

0,61

Xã Đồng Tân

Cửa hàng xăng dầu Dũng Hương

0,26

Xã Tân Thành

Khu đất Bến xe Hữu Lũng cũ

0,20

TT Hữu Lũng

Cửa hàng xăng dầu 2 xã Cai Kinh

0,30

Xã Cai Kinh

Cửa hàng xăng dầu xã Đồng Tân

0,41

Xã Đồng Tân

10,00

Xã Sơn Hà

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

3,80

Xã Nhật Tiến

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

0,35

Xã Nhật Tiến

2,30

Xã Yên Thịnh

Mỏ Cát, sỏi Nhật Tiến 1

35,87

Xã Nhật Tiến

Đất san lấp Minh Sơn 2

162,00

Xã Minh Sơn

Khu dân cư Lò Đúc

0,12

TT Hữu Lũng

Khu dân cư Thương Mại

0,09

TT Hữu Lũng

Khu dân cư Lân Ngôn - Tân Mỹ 1

2,65

TT Hữu Lũng

Khu dân cư (khu đất Nông dược cũ Tân Mỹ II)

0,12

TT Hữu Lũng

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị

1,70

TT. Hữu Lũng

0,20

Xã Sơn Hà

Danh mục công trình, dự án

Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông
thường và công trình phụ trợ (Công ty TNHH MTV
Kinh doanh VLXD Thành Đạt)
Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
và công trình phụ trợ (Công ty TNHH khai thác và chế
biến khoáng sản Sơn Thủy) (diện tích bổ sung)
Mỏ đá TNHH Anh Thắng

6

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
0,33 ha, không
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Mỏ đất tại thôn Ngòi Na - Thôn En

5

Đánh giá

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp, gộp
dự án
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất ở tại đô thị
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện

Đất ở tại nông thôn
Đất ở khu Trạm cơ điện Nông Nghiệp

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

41
STT

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đất CTY ACC 78 trả lại địa phương

0,08

Xã Sơn Hà

Khu dân cư tại thôn Dốc Mới

0,13

Xã Sơn Hà

0,38

Xã Minh Sơn

0,18

Xã Vân Nham

Khu dân cư (Tại trạm thuế cũ)

0,02

Xã Yên Bình

Khu đất Trạm Y tế xã Minh Hòa cũ

0,11

Xã Minh Hòa

1,50

Xã Đồng Tân

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

0,70

Xã Minh Tiến

Đã thực hiện

0,80

Xã Cai Kinh

Đã thực hiện

0,80

Xã Hòa Thắng

Đã thực hiện

0,95

Xã Quyết Thắng

Đã thực hiện

0,65

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

1,00

Xã Yên Bình

Đã thực hiện

0,80

Xã Minh Hòa

Đã thực hiện

0,80

Xã Thanh Sơn

Đã thực hiện

1,25

Xã Sơn Hà

Đã thực hiện

1,00

Xã Tân Thành

Đã thực hiện

0,75

Xã Hòa Lạc

Đã thực hiện

0,80

Xã Hòa Sơn

Đã thực hiện

1,20

Xã Hồ Sơn

Đã thực hiện

0,60

Xã Hữu Liên

Đã thực hiện

1,20

Xã Vân Nham

Đã thực hiện

0,55

Xã Yên Sơn

Đã thực hiện

0,55

Xã Hòa Bình

Đã thực hiện

0,65

Xã Thiện Tân

Đã thực hiện

1,00

Xã Đồng Tiến

Đã thực hiện

0,70

Xã Yên Vượng

Đã thực hiện

1,00

Xã Nhật Tiến

Đã thực hiện

1,20

Xã Minh Sơn

Đã thực hiện

1,50

Xã Đồng Tân

1,10

TT Hữu Lũng

0,40

Xã Hồ Sơn

1,80

Xã Sơn Hà

1,60

Xã Thanh Sơn

Danh mục công trình, dự án

Đất ở thôn Bến Lường (Khu đất do UBND xã quản
lý)
Khu đất Chợ mới xã Vân Nham

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông
thôn

7

Đánh giá

Đất trồng cây lâu năm

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu
năm

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
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Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

1,50

Xã Vân Nham

2,00

Xã Cai Kinh

0,20

Xã Đồng Tiến

0,04

Xã Hòa Bình

2,00

Xã Hòa Lạc

0,70

Xã Hòa Sơn

0,20

Xã Hòa Thắng

0,20

Xã Minh Hòa

2,00

Xã Minh Sơn

2,00

Xã Nhật Tiến

0,50

Xã Quyết Thắng

0,70

Xã Tân Thành

0,70

Xã Thiện Tân

0,50

Xã Yên Bình

0,20

Xã Yên Sơn

0,30

Xã Yên Thịnh

0,20

Xã Yên Vượng

0,50

TT Hữu Lũng

0,10

Xã Đồng Tiến

Đền Chầu Lục

0,50

Xã Hòa Lạc

Mở rộng đền Chúa Khuôn Dầu

2,12

Xã Tân Thành

Đình bơi

0,07

Xã Sơn Hà

Đình Đồng Bụt

0,14

Xã Yên Bình

Đình Làng Diễn

0,05

Xã Yên Thịnh

Đền Bậm

0,11

Xã Minh Sơn

Đền quan tam phủ Phú Vị

0,19

Xã Hồ Sơn

Đền Thuốc Sơn

0,06

Xã Cai Kinh

Đình làng Cà

0,07

Xã Đồng Tiến

Danh mục công trình, dự án

STT

8

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất trồng nuôi trồng thủy sản
Chuyển mục đích sang đất nuôi trồng thủy sản

9

Đánh giá

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đất cơ sở tín ngưỡng
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

43
Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đền Mỏ Phớt

0,10

Xã Đồng Tiến

Chùa An Lộc Thịnh

0,31

Xã Yên Thịnh

Chùa Am - thôn Hạ

0,01

Xã Yên Sơn

Chùa Cã

0,37

Xã Minh Sơn

Mở rộng nghĩa địa thôn Ao Vẩy

2,62

Xã Tân Thành

Nghĩa địa thôn Khuôn Dầu

1,36

Xã Tân Thành

7,20

Xã Minh Sơn

Khu chăn nuôi Công nghệ cao

50,00

Xã Hòa Thắng

Quy hoạch trang trại thôn Vĩnh Yên

40,05

Xã Hòa Bình

Quy hoạch trang trại thôn Đồng Lươn

17,86

Xã Hòa Bình

Khu chăn nuôi tập trung thôn Đồng Xe (khu 2)

1,55

Xã Quyết Thắng

Khu chăn nuôi tập trung

3,61

Xã Thiện Tân

Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao Lạng Sơn

15,18

Xã Đồng Tân

0,77

Xã Minh Sơn

2,30

Xã Hồ Sơn

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

0,24

Xã Tân Thành

Chưa thực hiện,
hủy bỏ

0,08

TT. Hữu Lũng

Đã thực hiện

0,23

TT Hữu Lũng

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Đấu giá quyền SDĐ Cửa hàng Vật tư nông nghiệp cũ

0,01

Xã Vân Nham

Đấu giá quyền SDĐ Đội thuế xã Vân Nham

0,02

Xã Vân Nham

Đấu giá đất công ty thuốc lá Thăng Long

0,02

Xã Vân Nham

Đấu giá đất cửa hàng thương mại

0,02

Xã Vân Nham

Danh mục công trình, dự án

STT

Đánh giá
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

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

11 Đất nông nghiệp khác
Dự án sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đ c sản rau bò
khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước

Tảo xoắn Spirulina
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
12
huyện, cấp xã
12,1 Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Mô tô và đào tạo
lái xe oto hạng B1, B2
12,2 Đất cơ sở thể dục, thể thao
Sân cỏ nhân tạo
C
I

Các công trình dự án chuyển tiếp từ KHSDĐ năm
2020
Đất ở tại đô thị
Khu dân cư (khu đất Ao thuộc Xí nghiệp thủy nông
cũ) (tên dự án cũ: Đấu giá Quyền sử dụng đất khu đất
do công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
Lạng Sơn trả lại)
Đấu giá quyền SDĐ trường mầm Non Lâm Trường

II

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện

Đất ở tại nông thôn
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

44
STT

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Đấu giá quyền SDĐ khu chợ xã Hữu Liên

0,26

Xã Hữu Liên

Đấu giá quyền SDĐ khu đất do UBND xã quản lý tại
thôn Lót Bồ Các

0,45

Xã Minh Sơn

Đấu giá quyền SDĐ kho Lương Thực

0,06

Xã Yên Bình

Quy hoạch dân cư Khu Đường Gòong

2,24

Xã Thanh Sơn

Giao đất ở khu đầu cầu Na Hoa

0,21

Xã Sơn Hà

Đất ở khu Trạm máy kéo

0,12

Xã Sơn Hà

Giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thôn Thủy Sản

10,00

Xã Hòa Lạc

0,43

Xã Minh Sơn

9,92

Xã Hồ Sơn

0,32
0,12

Xã Đồng Tân
Xã Minh Tiến

Mở rộng nhà máy Sao Bắc Việt

0,80

Xã Đồng Tân

Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Minh Sơn

0,20

Xã Minh Sơn

5,64

Xã Nhật Tiến

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp, gộp
dự án

5,91

Xã Đồng Tiến

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Xây mới đình Dưới

0,25

Xã Hữu Liên

Mở rộng đình Gò Chùa

0,35

Xã Hữu Liên

1,17

Xã Sơn Hà

0,06

Xã Đồng Tân

Nhà văn hóa thôn Lương (1)

0,09

Xã Vân Nham

Nhà văn hóa thôn Lương (2)

0,08

Xã Vân Nham

Nhà văn hóa Thôn Chim

0,07

Xã Minh Hòa

Danh mục công trình, dự án

III Đất quốc phòng
Mở rộng đất đóng quân Tiểu đoàn PK16
IV Đất thương mại dịch vụ
Xây dựng trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (bên trái và bên
phải tuyến)
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

VI Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông
thường và công trình phụ trợ (Công ty TNHH khai
thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy) (Tên dự án
cũ: Mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1)
Mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế
biến CaO, Ca(OH)2, CaCO3
VII Đất cơ sở tín ngưỡng

VIII
1

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
chuyển tiếp
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp
huyện, cấp xã
Đất giao thông
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp
giáp dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn (thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp
đường tỉnh ĐT. 242 đoạn từ ngã tư quốc lộ 1A mới
đến đình Bơi, xã Sơn Hà)

2

Đánh giá

Đất xây dựng cơ sở văn hóa
Mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm liệt sỹ huyện
Hữu Lũng

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
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STT

3
4

5

Diện tích
tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

Nhà văn hóa Thôn Hẩu

0,07

Xã Minh Hòa

Nhà văn hóa Thôn Xa

0,04

Xã Minh Hòa

Nhà văn hóa thôn Mới

0,09

Xã Minh Hòa

Nhà văn hóa thôn Tân Lai
Nhà văn hóa thôn Ba Lẹng
Nhà văn hóa thôn Liên Hợp

0,10
0,15
0,10

Xã Hữu Liên
Xã Hữu Liên
Xã Hữu Liên

Nhà văn hóa thôn Làng Bên (Xóm Là Ba)

0,13

Xã Hữu Liên

Nhà văn hóa thôn Trại Mới

0,10

Xã Vân Nham

Nhà văn hóa thôn Suối Ngang II

0,03

Xã Hòa Thắng

Xây mới nhà văn hóa xã Đồng Tiến

0,10

Xã Đồng Tiến

Mở rộng nhà văn hóa thôn Bàng Dưới

0,01

Xã Thanh Sơn

Xây mới nhà văn hóa xã Minh Tiến

0,14

Xã Minh Tiến

0,49

Xã Yên Thịnh

Đã thực hiện

0,15
0,17

Xã Yên Thịnh
Xã Minh Tiến

Đã thực hiện
Đã thực hiện

1,67

Xã Sơn Hà

Chưa thực hiện,
chuyển tiếp

Danh mục công trình, dự án

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Trường tiểu học Yên Thịnh
Đất xây dựng cơ sở y tế
Xây mới trạm y tế xã Yên Thịnh
Trạm y tế xã Minh Tiến
Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao
Sân vận động xã Sơn Hà

Đánh giá
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Đã thực hiện
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ
Chưa thực hiện,
hủy bỏ

Bảng 03: Danh mục các công trình, dự án năm 2021 hủy bỏ, không chuyển
tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022
STT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích
tăng thêm Xã, thị trấn
Nguyên nhân hủy bỏ dự án
(ha)
0,10
Xã Yên Vượng Chưa có nguồn vốn để thực hiện

1

Trụ sở BCH quân sự xã Yên Vượng

2

Trụ sở công an xã Hòa Lạc

0,11

Xã Hòa Lạc

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

3

Trụ sở công an xã Yên Sơn

0,15

Xã Yên Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

4

Trụ sở công an xã Yên Bình

0,13

Xã Yên Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

5

Trụ sở UBND xã Yên Bình

0,71

6

Ngân hàng chính sách huyện Hữu Lũng

0,20

7

Cụm Công nghiệp Hòa Sơn 2

74,80

Chưa có nguồn vốn để thực hiện
Đơn vị đăng ký nhu cầu chưa có
Xã Sơn Hà
nguồn vốn thực hiện
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
Xã Hòa Sơn
thời gian thực hiện
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
Xã Cai Kinh
thời gian thực hiện
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
Xã Hồ Sơn
thời gian thực hiện
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
Xã Tân Thành
thời gian thực hiện
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
Xã Tân Thành
thời gian thực hiện

8
9

21,43
Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 2

10
11

39,80
13,67

Cụm Công nghiệp Tân Thành 2

60,00

Xã Yên Bình
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STT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích
tăng thêm
(ha)

Xã, thị trấn

Nguyên nhân hủy bỏ dự án
Chưa tìm được nhà đầu tư phù
hợp
Chưa tìm được nhà đầu tư phù
hợp
Chưa tìm được nhà đầu tư phù
hợp
Nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
thời gian thực hiện
Nhà đầu tư không thực hiện
Chưa tìm được nhà đầu tư phù
hợp
Chưa có nguồn vốn để thực hiện
Thay đổi kế hoạch và thời gian
thực hiện
Thay đổi kế hoạch và thời gian
thực hiện
Thay đổi kế hoạch và thời gian
thực hiện

12

Công ty TNHH Thịnh Vượng

0,30

Xã Hòa Lạc

13

Cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung xã
Minh Sơn

24,51

Xã Minh Sơn

14

Quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp

37,12

Xã Vân Nham

15

Mở rộng nhà máy Sao Bắc Việt

0,80

Xã Đồng Tân

16

Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Minh Sơn

0,20

Xã Minh Sơn

17

Cở sở thương mại dịch vụ xã Yên Thịnh

2,50

Xã Yên Thịnh

18

Cở sở thương mại dịch vụ

0,28

Xã Đồng Tân

19

Khu dân cư Thương Mại

0,09

TT Hữu Lũng

20

Khu dân cư Lân Ngôn - Tân Mỹ 1

2,65

TT Hữu Lũng

0,12

TT Hữu Lũng

1,10

Xã Sơn Hà

Dự án không khả thi

0,17

Xã Sơn Hà

Dự án không khả thi

26

Khu dân cư (khu đất Nông dược cũ Tân
Mỹ II)
Quy hoạch đất ở cải tạo xen kẹt trên đoạn
mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 242
Giao đất ở các hộ Khu tập thể ACC78
Khu tái định cư bãi đỗ xe xã Tân Thành và
các dự án khác
Đất ở thôn Bến Lường (Khu đất do UBND
xã quản lý)
Đấu giá quyền SDĐ Đội thuế xã Vân Nham

27
28

21
22
23
24
25

29
30

0,21

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

0,02

Thay đổi kế hoạch và thời gian
thực hiện
Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

Đấu giá đất cửa hàng thương mại

0,02

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

Đấu giá quyền SDĐ khu chợ xã Hữu Liên
Đấu giá quyền SDĐ khu đất do UBND xã
quản lý tại thôn Lót Bồ Các

0,26

Xã Hữu Liên

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

0,45

Xã Minh Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

Xây mới bãi đỗ xe xã Vân Nham

0,57

Xã Vân Nham

0,05

Xã Hòa Bình

0,06

Xã Đồng Tân

0,80

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

0,38

Xã Minh Sơn

Không có nguồn vốn để thực
hiện
Không có nguồn vốn để thực
hiện

33

Thủy lợi ( Bể xả + mương dẫn nước thôn
Đồng Lươn)
Mở rộng khuôn viên nhà tưởng niệm liệt sỹ
huyện Hữu Lũng
Mở rộng THPT Vân Nham

34

Sân vận động xã Yên Thịnh

1,04

Xã Yên Thịnh Chưa có nguồn vốn để thực hiện

35

Sân thể thao xã Vân Nham

0,60

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

36

Sân cỏ nhân tạo

0,25

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

37

Sân cỏ nhân tạo

0,24

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

38

Bãi tập dân quân xã Tân Thành

0,74

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

39

Nhà văn hóa 1 thôn Đồng Hương

0,05

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

40

Nhà văn hóa xã Hữu Liên

0,26

Xã Hữu Liên

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

41

Nhà văn hóa thôn Đèo Cáo - Lân Chàm

0,04

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

42

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Làng Gia

0,22

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

43

Nhà văn hóa thôn Liên Phương

0,03

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

44

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Địa Phận

0,57

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

45

Nhà văn hóa thôn Làng Qu ng

0,20

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

31
32

Thay đổi vị trí

47
STT

Danh mục công trình, dự án

Diện tích
tăng thêm Xã, thị trấn
Nguyên nhân hủy bỏ dự án
(ha)
0,74
Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

46

Nhà văn hóa +Sân thể thao thôn Mỏ Ắm

47

Nhà văn hóa + Sân thể thao thôn Lân Luông

0,40

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

48

Nhà văn hóa thôn Tô Hiệu

0,04

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

49

Nhà văn hóa 2 thôn Đồng Hương

0,02

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

50

Nhà văn hóa thôn Vĩnh Yên

0,05

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

51

Nhà văn hóa thôn Đồng Lươn

0,05

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

52

Nhà văn hóa thôn Trãng

0,05

Xã Hòa Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

53

Nhà văn hóa thôn Lân Châu

0,04

Xã Hữu Liên

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

54

Nhà văn hóa thôn Ao Vẩy

0,02

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

55

Nhà văn hóa thôn Lương (1)

0,09

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

56

Nhà văn hóa thôn Lương (2)

0,08

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

57

Nhà văn hóa Thôn Chim

0,07

Xã Minh Hòa Chưa có nguồn vốn để thực hiện

58

Nhà văn hóa Thôn Hẩu

0,07

Xã Minh Hòa Chưa có nguồn vốn để thực hiện

59

Nhà văn hóa Thôn Xa

0,04

Xã Minh Hòa Chưa có nguồn vốn để thực hiện

60

Nhà văn hóa thôn Mới

0,09

Xã Minh Hòa Chưa có nguồn vốn để thực hiện

61

Nhà văn hóa thôn Làng Bên (Xóm Là Ba)

0,13

Xã Hữu Liên

62

Nhà văn hóa thôn Trại Mới

0,10

Xã Vân Nham Chưa có nguồn vốn để thực hiện

63

Xây mới nhà văn hóa xã Đồng Tiến

0,10

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

64

Mở rộng nhà văn hóa thôn Bàng Dưới

0,01

Xã Thanh Sơn Chưa có nguồn vốn để thực hiện

65

Xây mới nhà văn hóa xã Minh Tiến

0,14

Xã Minh Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

66

Đền Chầu Lục

0,50

Xã Hòa Lạc

67

Mở rộng đền Chúa Khuôn Dầu

2,12

68

Đình bơi

0,07

Xã Sơn Hà

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

69

Đình Đồng Bụt

0,14

Xã Yên Bình

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

70

Đền Bậm

0,11

Xã Minh Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

71

Đền quan tam phủ Phú Vị

0,19

Xã Hồ Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

72

Đền Thuốc Sơn

0,06

Xã Cai Kinh

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

73

Đình làng Cà

0,07

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

74

Đền Mỏ Phớt

0,10

Xã Đồng Tiến Chưa có nguồn vốn để thực hiện

75

Chùa An Lộc Thịnh

0,31

Xã Yên Thịnh Chưa có nguồn vốn để thực hiện

76

Chùa Am - thôn Hạ

0,01

Xã Yên Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

77

Chùa Cã

0,37

Xã Minh Sơn

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

78

Xây mới đình Dưới

0,25

Xã Hữu Liên

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

79

Mở rộng đình Gò Chùa

0,35

Xã Hữu Liên

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

80

Công viên Tâm Phúc An

10,00

Xã Hòa Lạc

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

81

Mở rộng nghĩa địa thôn Ao Vẩy

2,62

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

82

1,36

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện

1,10

TT Hữu Lũng Không khả thi

84

Nghĩa địa thôn Khuôn Dầu
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất
trồng cây lâu năm
Quy hoạch trang trại thôn Vĩnh Yên

40,05

Xã Hòa Bình

Chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp

85

Quy hoạch trang trại thôn Đồng Lươn

17,86

Xã Hòa Bình

Chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp

83

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

Chưa có nguồn vốn để thực hiện

Xã Tân Thành Chưa có nguồn vốn để thực hiện
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2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2021
Sau khi phân tích, đánh giá các chỉ tiêu, hạng mục sử dụng đất năm 2021
những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau:
- Các công trình dự án được phân bổ từ Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh:
đã thực hiện được 04/25 dự án; chưa thực hiện 21/25 dự án. Đây là các công
trình, dự án đất quốc phòng, an ninh, đất khu, cụm công nghiệp.
- Các công trình dự án cấp huyện: đã thực hiện được 150/338 dự án; đang
thực hiện 02/338 công trình; chưa thực hiện 186/338 dự án, chủ yếu tập trung ở
các công trình hạng mục đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đất xây dựng cơ sở sản
xuất kinh doanh, đất sản xuất vật liệu xây dựng,... do chưa có nguồn vốn để thực
hiện, do chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp, do nhà đầu tư thay đổi kế hoạch và
thời gian thực hiện,...
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng
đất của các cấp chính quyền (huyện, xã) còn nhiều lúng túng, hạn chế nên vẫn
nảy sinh tình trạng người sử dụng đất tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất mà
không xin phép Nhà nước.
- Sự phối kết hợp trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của chính
quyền huyện, xã, các cơ quan đoàn thể, các ngành tại huyện chưa ch t chẽ; chưa
thoát khỏi tình trạng các quy hoạch ngành có sử dụng đất còn chồng chéo nhau.
- Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước,
khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu do đó còn nhiều dự án, công
trình chưa đáp ứng được về tiến độ và chất lượng.
2.3. Đánh giá những nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch sử dụng
đất năm 2021
- Nhiều danh mục công trình, dự án rất cấp thiết, có lộ trình thực hiện,
nhưng do ngân sách không bảo đảm ho c bị động về nguồn thu nên sau khi công
bố triển khai quy hoạch đã phải dừng lại, nhất là các dự án quy hoạch xây dựng
kết cấu hạ tầng kỹ thuật.
- Công tác quản lý hồ sơ địa chính ở các địa phương còn nhiều bất cập
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dẫn đến việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa thuận
lợi, còn g p nhiều khó khăn.
- Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai chậm, một số hạng
mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu
tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, ho c thiếu kinh phí bồi thường để giải
phóng m t bằng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
- Một nguyên nhân cũng rất quan trọng nữa là vốn đầu tư của nhà nước để
thực hiện các dự án có trong kế hoạch của huyện, cũng như nhiều ngành của
Tỉnh bị cắt giảm ho c cấp không đúng hạn. Đ c biệt trong lĩnh vực xây dựng
giao thông, năng lượng, chợ,... không thực hiện được ho c điều chỉnh chậm tiến
độ thực hiện. Đây cũng là nguyên nhân của các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch
đã được duyệt.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Đến nay chưa có chỉ tiêu phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho các
huyện. Khi có chỉ tiêu phân bổ, UBND huyện Hữu Lũng sẽ cập nhật, bổ sung.
3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất
Một số công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 do thiếu vốn đầu
tư, công tác giải phóng m t bằng ở một số hạng mục công trình còn g p khó
khăn do đó trong giai đoạn tới tiếp tục đưa vào thực hiện để đảm bảo theo đúng
kế hoạch đã đề ra góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Bảng 04: Danh mục các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm
2021, tiếp tục thực hiện năm 2022
Diện tích tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

15,00

Xã Minh Tiến

Trụ sở công an huyện Hữu Lũng

5,00

Xã Đồng Tân

Trụ sở công an thị trấn Hữu Lũng

0,04

TT Hữu Lũng

Trụ sở công an xã Vân Nham

0,10

Xã Vân Nham

Danh mục công trình, dự án

STT
1

Đất quốc phòng
Công trình căn cứ chiến đấu số 1

2

Đất an ninh
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Diện tích tăng
thêm (ha)

Xã, thị trấn

332,75

Xã Hồ Sơn

267,01

Xã Hòa Thắng

Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1

74,90

Xã Hòa Sơn

Cụm công nghiệp Hòa Sơn 3

30,00

Xã Hòa Sơn

Cụm công nghiệp Minh Sơn

55,00

Xã Minh Sơn

46,08

Xã Hồ Sơn

28,82

Xã Cai Kinh

Cụm công nghiệp Tân Thành 1

60,00

Xã Tân Thành

Đất giao thông
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án
Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
(thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT. 242 đoạn từ ngã
tư quốc lộ 1A mới đến đình Bơi, xã Sơn Hà)
Đường giao thông vào sân vận động xã Cai Kinh

1,17

Xã Sơn Hà

0,14

Xã Cai Kinh

Đường vào trạm xử lý nước sạch

0,02

Xã Yên Sơn

Xây mới bãi xe Làng Du lịch cộng đồng xã Hữu Liên

0,22

Xã Hữu Liên

Đất thủy lợi
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh
Lạng Sơn (Hồ Khuôn Pinh)
Xây dựng hệ thống Trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình Quyết Thắng (điều chỉnh)

1,20

Xã Hòa Sơn

0,48

Xã Yên Bình, Hòa Bình,
Quyết Thắng

Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

2,30

Xã Hồ Sơn

Trường THCS xã Quyết Thắng

0,20

Xã Quyết Thắng

Mở rộng trường Mầm Non xã Nhật Tiến

0,08

Xã Nhật Tiến

Sân vận động xã Sơn Hà

1,67

Xã Sơn Hà

Sân vận động xã Hồ Sơn

1,08

Xã Hồ Sơn

Sân thể thao Làng Dãn xã Cai Kinh

0,02

Xã Cai Kinh

Sân vận động xã Đồng Tiến

0,70

Xã Đồng Tiến

Xây mới chợ xã Hữu Liên

0,82

Xã Hữu Liên

Xây mới chợ xã Yên Thịnh

0,58

Xã Yên Thịnh

Mở rộng chợ xã Yên Bình

0,36

Xã Yên Bình

0,28

Xã Yên Bình

Nhà văn hóa + Sân thể thao khu Tân Lập TT Hữu Lũng

0,49

TT Hữu Lũng

Nhà văn hóa thôn Làng Cà xã Đồng Tiến

0,10

Xã Đồng Tiến

Danh mục công trình, dự án

STT
3

Đất khu công nghiệp
Khu công nghiệp Hữu Lũng

4

Đất cụm công nghiệp

Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1

5

6

7

8

9

10

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

Đất chợ

Đất công trình công cộng khác
Bãi tập dân quân xã Yên Bình

11

12

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất ở tại nông thôn
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Danh mục công trình, dự án
Dự án khu dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng (KTHT)

13

14

Xã, thị trấn
Xã Sơn Hà

Khu dân cư mới xã Sơn Hà (KTHT)

12,47

Xã Sơn Hà

Khu Tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn

15,09

Xã Hồ Sơn

Khu dân cư Hồ Sơn 3

40,00

Xã Hồ Sơn

Khu tái định cư, dân cư xã Hòa Thắng
Khu dân cư (Dự án khu dịch vụ, thương mại, kết hợp dân
cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng)
Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng

15,14

Xã Hòa Thắng

6,24

Xã Đồng Tân

4,90

Xã Đồng Tân

Khu tái định cư, dân cư xã Đồng Tân

3,00

Xã Đồng Tân

Khu dân cư xã Minh Sơn (giáp cụm công nghiệp Minh Sơn)

11,00

Xã Minh Sơn

Giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thôn Thủy Sản

10,00

Xã Hòa Lạc

Khu dân cư mới xã Vân Nham

3,56

Xã Vân Nham

Khu dân cư Đường Gòong

2,24

Xã Thanh Sơn

Đất ở khu Trạm cơ điện Nông Nghiệp

0,20

Xã Sơn Hà

Đất CTY ACC 78 trả lại địa phương

0,08

Xã Sơn Hà

Khu dân cư tại thôn Dốc Mới

0,13

Xã Sơn Hà

Giao đất ở khu đầu cầu Na Hoa

0,21

Xã Sơn Hà

Khu đất Trạm Y tế xã Minh Hòa cũ

0,11

Xã Minh Hòa

Khu dân cư (Tại trạm thuế cũ)

0,02

Xã Yên Bình

Đấu giá quyền SDĐ kho Lương Thực

0,06

Xã Yên Bình

Đấu giá quyền SDĐ Cửa hàng Vật tư nông nghiệp cũ

0,01

Xã Vân Nham

Đấu giá đất công ty thuốc lá Thăng Long

0,02

Xã Vân Nham

Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng

52,30

Xã Sơn Hà

Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng

4,02

TT Hữu Lũng

Khu dân cư Lò Đúc

0,12

TT Hữu Lũng

Đấu giá quyền SDĐ trường mầm Non Lâm Trường

0,23

TT Hữu Lũng

2,82

Xã Tân Thành

Nhà máy nước Lawaco

10,00

Xã Hồ Sơn

Công ty Đông Phong

7,53

Xã Cai Kinh

Dự án đầu tư xưởng sản xuất gồi gỗ nội thất (T&T Wood)

2,84

Xã Minh Sơn

Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Quê

2,97

Xã Minh Sơn

Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản

1,58

Xã Minh Sơn

Cơ sở ván ép + bóc Thắng Hường

2,00

Xã Đồng Tiến

Cơ sở ván bóc Hùng Tuyết

2,00

Xã Đồng Tiến

Cơ sở ván bóc Nguyệt Tống

2,00

Xã Đồng Tiến

Xưởng sản xuất gỗ Na Hoa

1,45

Xã Hồ Sơn

Mở rộng xưởng chế biến Hoa Hồi

0,08

Xã Minh Sơn

Xưởng sản xuất gỗ Công nghiệp

1,52

Xã Minh Sơn

Cơ sở sản xuất kinh doanh xã Yên Bình

0,40

Xã Yên Bình

Đất ở tại đô thị

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Nghĩa địa thôn Bắc Lệ xã Tân Thành

15

Diện tích tăng
thêm (ha)
14,47

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
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16

Cơ sở sản xuất kinh doanh thôn Hẩu xã Minh Hòa

Diện tích tăng
thêm (ha)
0,25

Xã Minh Hòa

Cơ sở sản xuất kinh doanh thôn Keo xã Minh Hòa

0,63

Xã Minh Hòa

Cơ sở sản xuất kinh doanh thôn Hẩu xã Minh Hòa

0,29

Xã Minh Hòa

6,40

Xã Hữu Liên

9,92

Xã Hồ Sơn

0,36

Xã Đồng Tân

10,00

Xã Đồng Tân

0,20

TT Hữu Lũng

Cửa hàng xăng dầu 1 xã Cai Kinh

0,54

Xã Cai Kinh

Cửa hàng xăng dầu 2 xã Cai Kinh

0,30

Xã Cai Kinh

Cửa hàng xăng dầu xã Đồng Tân

0,41

Xã Đồng Tân

Cở sở thương mại dịch vụ xã Yên Thịnh

3,00

Xã Yên Thịnh

Cở sở thương mại dịch vụ xã Đồng Tân

11,00

Xã Đồng Tân

5,99

Xã Nhật Tiến

5,91

Xã Đồng Tiến

Danh mục công trình, dự án

Đất thương mại, dịch vụ
Dự án khu lưu trú và nghỉ dưỡng sinh thái Hữu Liên
Xây dựng trạm dừng nghỉ Hữu Lũng (bên trái và bên phải
tuyến)
Đất thương mại dịch vụ (Thuộc Dự án đầu tư phát triển
nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái)
Khu thương mại dịch vụ (Dự án khu dịch vụ, thương mại,
kết hợp dân cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng)
Khu đất Bến xe Hữu Lũng cũ

17

18

19

Xã, thị trấn

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
và công trình phụ trợ (Công ty TNHH khai thác và chế biến
khoáng sản Sơn Thủy)
Mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế biến
CaO, Ca(OH)2, CaCO3
Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường
và công trình phụ trợ (Công ty TNHH MTV Kinh doanh
VLXD Thành Đạt)
Mỏ Cát, sỏi Nhật Tiến 1

3,80

Xã Nhật Tiến

35,87

Xã Nhật Tiến

Mỏ đất tại thôn Ngòi Na - Thôn En

10,00

Xã Sơn Hà

Đất san lấp Minh Sơn 2

162,00

Xã Minh Sơn

Bãi đổ thải, vật liệu thải

5,40

Xã Hòa Lạc

Bãi đổ thải, vật liệu thải

1,25

Xã Nhật Tiến

Bãi đổ thải, vật liệu thải

2,60

Xã Hòa Thắng

Bãi đổ thải, vật liệu thải

1,50

Xã Vân Nham

1,50

Xã Đồng Tân

0,40

Xã Hồ Sơn

1,80

Xã Sơn Hà

1,60

Xã Thanh Sơn

1,50

Xã Vân Nham

2,00

Xã Cai Kinh

0,20

Xã Đồng Tiến

0,04

Xã Hòa Bình

2,00

Xã Hòa Lạc

0,70

Xã Hòa Sơn

0,20

Xã Hòa Thắng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất trồng cây lâu năm

Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm
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Danh mục công trình, dự án

Xã Minh Hòa

2,00

Xã Minh Sơn

2,00

Xã Nhật Tiến

0,50

Xã Quyết Thắng

0,70

Xã Tân Thành

0,70

Xã Thiện Tân

0,50

Xã Yên Bình

0,20

Xã Yên Sơn

0,30

Xã Yên Thịnh

0,20

Xã Yên Vượng

0,50

TT Hữu Lũng

0,10

Xã Đồng Tiến

2,05

Xã Đồng Tân

Xã, thị trấn

Đất trồng nuôi trồng thủy sản
Chuyển mục đích sang đất nuôi trồng thủy sản

21

Diện tích tăng
thêm (ha)
0,20

Đất nông nghiệp khác
Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp tham quan
sinh thái
Dự án sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đ c sản rau bò
khai) gắn với tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước
Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao Lạng Sơn

7,20

Xã Minh Sơn

15,18

Xã Đồng Tân

Khu chăn nuôi tập trung

18,00

Xã Hòa Thắng

Khu chăn nuôi thôn Đồng Bến

1,86

Xã Cai Kinh

Khu chăn nuôi Công nghệ cao

50,00

Xã Hòa Thắng

Khu chăn nuôi tập trung thôn Đồng Xe (khu 2)

1,55

Xã Quyết Thắng

Khu chăn nuôi tập trung thôn Gốc Sau

3,61

Xã Thiện Tân

3.2.2. 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 2022 bổ sung thêm 33,00 ha để xây
dựng các công trình quốc phòng.
* Đất an ninh
Nhu cầu sử dụng đất an ninh năm 2022 bổ sung thêm 0,18 ha để xây dựng
trụ sở công an các xã.
* Đất thương mại dịch vụ
Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ năm 2022 bổ sung thêm 0,30 ha
trên địa bàn xã Hữu Liên, Nhật Tiến.
* Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất kinh doanh năm 2022 bổ sung thêm
20,90 ha để xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh các xã.
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* 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 2022 bổ
sung thêm 174,38 ha để quy hoạch mỏ đá, mỏ cát sỏi, đất san lấp,...
* Đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp
Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp năm 2022 bổ
sung thêm 0,02 ha để xây mới trụ sở Trạm Bảo vệ rừng Lân Châu - Ban Quản lý
rừng đ c dụng Hữu Liên.
* Đất ở tại nông thôn
Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn năm 2022 bổ sung thêm 55,47 ha
trên địa bàn các xã.
* Đất ở tại đô thị
Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị năm 2022 bổ sung thêm 1,96 ha trên địa
bàn thị trấn Hữu Lũng.
* Đất giao thông
Nhu cầu sử dụng đất giao thông năm 2022 bổ sung thêm 14,81 ha để xây
dựng, mở rộng đường giao thông trên địa bàn huyện.
* Đất thủy lợi
Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi năm 2022 bổ sung thêm 0,19 ha để xây
dựng trạm bơm ở xã Đồng Tân.
* Đất công trình năng lượng
Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lượng năm 2022 bổ sung thêm 1,06
ha để xây dựng hệ thống lưới điện, chống quá tải trên địa bàn các xã, thị trấn.
* Đất cơ sở văn hóa
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở văn hóa năm 2022 bổ sung thêm 0,10 ha để
xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
* Đất cơ sở giáo dục đào tạo
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở giáo dục đào tạo năm 2022 bổ sung thêm 0,50
ha để xây dựng, mở rộng trường học các xã, thị trấn.
* Đất cơ sở thể dục thể thao
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2022 bổ sung thêm
121,21 ha để xây dựng sân golf và sân thể thao ở các xã.
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* Đất sinh hoạt cộng đồng
Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2022 bổ sung thêm 0,15 ha
để xây dựng, mở rộng nhà văn hóa ở các xã.
* Đất nghĩa trang nghĩa địa
Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa năm 2022 bổ sung thêm 1,00
ha để mở rộng nghĩa trang nghĩa địa ở thị trấn Hữu Lũng.
* Đất cơ sở tín ngưỡng
Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2022 bổ sung thêm 2,12 ha để
mở rộng đền Bắc Lệ.
* Đất nông nghiệp khác
Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2022 bổ sung thêm 0,44 ha
để xây dựng các khu chăn nuôi tập trung.
3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân trên địa bàn huyện, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2022 trên địa bàn huyện có 213 công trình, dự
án cần thực hiện, trong đó 89 công trình, dự án đăng ký mới và 124 công trình,
dự án được chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sang. Chỉ tiêu sử
dụng các loại đất trên địa bàn huyện năm 2022 được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích tự nhiên
1

Đất nông nghiệp
Trong đó:

KHSDĐ
năm 2022
Cơ
Diện tích
cấu
(ha)
(%)
80.763,12 100,00

So sánh với
năm 2021
Diện tích Biến động
năm 2021 2022/2021
(ha)
(ha)
80.763,12
0,00

NNP 56.424,37

69,86

58.082,82

-1.658,45

LUA

6.299,40

7,80

6.638,70

-339,30

LUC

2.686,25

3,33

2.865,31

-179,06

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác

HNK 3.506,34

4,34

3.676,34

-170,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm

CLN 13.450,59

16,65

13.889,86

-439,27

1.4 Đất rừng phòng hộ
1.5 Đất rừng đ c dụng

RPH 4.894,84
RDD 6.954,91

6,06
8,61

4.894,84
6.954,91

0,00
0,00

1.6 Đất rừng sản xuất

RSX 20.741,87

25,68

21.535,40

-793,53

1.1 Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
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Chỉ tiêu sử dụng đất

TT

Mã

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản
NTS

KHSDĐ
năm 2022
Cơ
Diện tích
cấu
(ha)
(%)
609,85
0,76
473,38
0,59

So sánh với
năm 2021
Diện tích Biến động
năm 2021 2022/2021
(ha)
(ha)
609,85
0,00
489,62
-16,24

1.8 Đất làm muối

LMU

0,00

0,00

0,00

0,00

1.9 Đất nông nghiệp khác

NKH

103,04

0,13

3,15

99,89

Đất phi nông nghiệp
Trong đó:
2.1 Đất quốc phòng

PNN

9.029,77

11,18

7.354,61

1.675,16

CQP

1.010,84

1,25

962,84

48,00

2.2 Đất an ninh

CAN

8,73

0,01

3,41

5,32

2.3 Đất khu công nghiệp

SKK

599,76

0,74

0,00

599,76

2.4 Đất cụm công nghiệp

SKN

294,80

0,37

0,00

294,80

2.5 Đất thương mại dịch vụ
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

TMD
SKC

81,89
85,43

0,10
0,11

39,79
30,52

42,10
54,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
2.9
tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Trong đó:
- Đất giao thông

SKS
SKX

0,00
577,95

0,00
0,72

0,00
248,07

0,00
329,88

DHT

2.985,38

3,70

2.802,21

183,17

DGT

1.867,01

2,31

1.823,81

43,20

2

-

Đất thủy lợi
Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DTL
DVH

193,59
1,93

0,24
0,00

190,60
1,83

2,99
0,10

-

Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

6,25

0,01

6,06

0,19

-

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DGD
DTT
DSK

85,21
162,68
0,08

0,11
0,20
0,00

82,31
35,71
0,08

2,90
126,97
0,00

-

Đất công trình năng lượng

DNL

36,69

0,05

35,63

1,06

-

Đất công trình bưu chính viễn thông

DBV

1,04

0,00

1,04

0,00

-

Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia

DKG

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

524,26

0,65

524,26

0,00

-

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,13

0,00

3,13

0,00

-

TON

0,00

0,00

0,00

0,00

NTD

91,34

0,11

87,97

3,37

-

Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,
nhà hỏa táng
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

DKH
DXH

0,00
1,24

0,00
0,00

0,00
1,24

0,00
0,00

-

Đất chợ

DCH

9,05

0,01

7,29

1,76

- Đất công trình công cộng khác
2.10 Đất danh lam thắng cảnh
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng

DCK
DDL
DSH

1,88
74,53
21,25

0,00
0,09
0,03

1,25
74,53
20,81

0,63
0,00
0,44

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng
2.13 Đất ở tại nông thôn

DKV
4,59
ONT 1.861,54

0,01
2,30

0,18
1.777,66

4,41
83,88

-
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2.14 Đất ở tại đô thị
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan

KHSDĐ
năm 2022
Mã
Cơ
Diện tích
cấu
(ha)
(%)
ODT
92,11
0,11
TSC
12,81
0,02

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

8,40

0,01

8,38

0,02

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

0,00

0,00

0,00

0,00

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

21,33

0,03

19,37

1,96

Chỉ tiêu sử dụng đất

TT

So sánh với
năm 2021
Diện tích Biến động
năm 2021 2022/2021
(ha)
(ha)
69,27
22,84
11,84
0,97

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
2.20 Đất có m t nước chuyên dùng

SON 1.074,55
MNC 203,13

1,33
0,25

1.083,29
202,44

-8,74
0,69

2.21 Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,01

0,00

10,75

18,96

15.325,69

-16,71

3

Đất chưa sử dụng

10,75

CSD 15.308,98

3.3.1. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp
Quỹ đất nông nghiệp của huyện theo phương án kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 là 56.424,37 ha, giảm 1.658,45 ha so với năm 2021. Chi tiết các loại
đất trong đất nông nghiệp như sau:
3.3.1.1. Đất trồng lúa
Diện tích đất trồng lúa theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là
6.299,40 ha, giảm 339,30 ha so với năm 2021 do chuyển sang các mục đích sau:
+ Chuyển trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp: 23,29 ha (sang đất trồng
cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác).
+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 316,01 ha.
3.3.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác
Quỹ đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm
2022 là 3.506,34 ha, giảm 170,00 ha so với năm 2021 do chuyển sang các mục
đích sau:
+ Chuyển trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp: 33,94 ha (sang đất nông
nghiệp khác).
+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 136,06 ha.
3.3.1.3. Đất trồng cây lâu năm
Diện tích cho quỹ đất này theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022
là 13.450,59 ha, thực giảm 439,27 ha so với năm 2021. Trong đó:
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- Giảm 458,51 ha do chuyển sang các mục đích sau:
+ Chuyển trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp: 21,89 ha (sang đất nuôi
trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác).
+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 436,62 ha.
- Tăng 19,24 ha do chuyển đổi mục đích đất trồng lúa kém hiệu quả sang
đất trồng cây lâu năm trên địa bàn các xã.
3.3.1.4. Đất rừng phòng hộ
Diện tích mục đích này theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là
4.894,84 ha, không biến động so với năm 2021.
3.3.1.5. Đất rừng đặc dụng
Diện tích rừng đ c dụng theo kế hoạch năm 2022 là 6.954,91 ha, không
biến động so với năm 2021.
3.3.1.6. Đất rừng sản xuất
Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2022 là 20.741,87 ha, giảm 793,53 ha
so với năm 2021 do chuyển sang các mục đích sau:
+ Chuyển trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp: 40,61 ha (sang đất nông
nghiệp khác).
+ Chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp: 752,92 ha.
3.3.1.7. Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là
473,38 ha, thực giảm 16,24 ha so với năm 2021, trong đó:
- Giảm 16,84 ha do chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp.
- Tăng 0,60 ha do chuyển mục đích đất lúa, đất trồng cây lâu năm sang
nuôi trồng thủy sản ở xã Đồng Tiến và thị trấn Hữu Lũng.
3.3.1.8. Đất nông nghiệp khác
Diện tích đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là
103,04 ha, tăng 99,89 ha so với năm 2021, lấy vào các loại đất nông nghiệp
(trong đó có 3,80 ha đất trồng lúa) để thực hiện các dự án:
+ Trung tâm sản xuất giống công nghệ cao Lạng Sơn ở xã Đồng Tân.
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+ Dự án sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ (đ c sản rau bò khai) gắn với
tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước ở xã Minh Sơn.
+ Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp kết hợp tham quan sinh thái ở xã
Đồng Tân.
+ Các dự án khu trang trại, khu chăn nuôi tập trung ở các xã.
3.3.2. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp
Quỹ đất phi nông nghiệp của huyện theo phương án kế hoạch sử dụng đất
năm 2022 là 9.029,77 ha, tăng 1.675,16 ha so với năm 2021. Chi tiết các loại đất
phi nông nghiệp như sau:
3.3.2.1. Đất quốc phòng
Quỹ đất cho mục đích đất này theo phương án kế hoạch năm 2022 là
1.010,84 ha, tăng 48,00 ha so với năm 2021 để thực hiện dự án:
+ Công trình CZ/f3 ở xã Cai Kinh, Tân Thành.
+ Công trình K Kho KV1 ở xã Thanh Sơn.
+ Công trình T/F3 ở xã Hòa Lạc.
+ Công trình căn cứ chiến đấu số 1 ở xã Minh Tiến.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 43,80 ha (trong đó có 5,28 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 0,70 ha.
- Đất chưa sử dụng: 3,50 ha.
3.3.2.2. Đất an ninh
Diện tích đất an ninh theo phương án kế hoạch năm 2022 là 8,73 ha, tăng
5,32 ha so với năm 2021 để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở công an huyện
Hữu Lũng; trụ sở công an thị trấn Hữu Lũng và trụ sở công an xã Thanh Sơn,
Hòa Sơn, Vân Nham.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 4,81 ha (trong đó có 0,27 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 0,49 ha.
- Đất chưa sử dụng: 0,02 ha.
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3.3.2.3. Đất khu công nghiệp
Diện tích đất khu công nghiệp theo phương án kế hoạch năm 2022 là
599,76 ha, tăng 599,76 ha so với năm 2021 để thực hiện dự án Khu công nghiệp
Hữu Lũng ở xã Hồ Sơn, Hòa Thắng.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 547,27 ha (trong đó có 162,96 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 51,88 ha.
- Đất chưa sử dụng: 0,61 ha.
3.3.2.4. Đất cụm công nghiệp
Diện tích đất cụm công nghiệp theo phương án kế hoạch năm 2022 là
294,80 ha, tăng 294,80 ha so với năm 2021 để thực hiện các dự án:
+ Cụm công nghiệp Hòa Sơn 1, Hòa Sơn 3.
+ Cụm công nghiệp Minh Sơn.
+ Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1.
+ Cụm công nghiệp Tân Thành 1.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 273,60 ha (trong đó có 45,16 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 21,20 ha.
3.3.2.5. Đất thương mại dịch vụ
Quỹ đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là 81,89
ha, thực tăng 42,10 ha so với năm 2021. Trong đó:
* Tăng 42,91 ha để thực hiện các dự án xây dựng trạm dừng nghỉ Hữu Lũng;
Trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp Hữu Liên; khu thương mại dịch vụ (Dự án khu
dịch vụ, thương mại, kết hợp dân cư tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng); Xây dựng
cửa hàng kinh doanh xăng dầu xã Cai Kinh, Đồng Tân; cơ sở thương mại dịch vụ
các xã.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 38,15 ha (trong đó có 5,57 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 4,34 ha.
- Đất chưa sử dụng: 0,42 ha.
* Giảm 0,81 ha do chuyển sang đất ở đô thị, đất giao thông và đất khu
công nghiệp.
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3.3.2.6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Diện tích cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là 85,43
ha, thực tăng 54,91 ha so với năm 2021. Trong đó;
* Tăng 56,44 ha để thực hiện các dự án:
+ Nhà máy nước Lawaco ở xã Hồ Sơn.
+ Công ty Đông Phong ở xã Cai Kinh.
+ Dự án đầu tư xưởng sản xuất gồi gỗ nội thất (T&T Wood) ở xã Minh Sơn.
+ Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai Ngọc Quê ở xã Minh Sơn..
+ Cơ sở sản xuất kinh doanh ở các xã.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 49,01 ha (trong đó có 8,18 ha đất lúa).
- Các loại đất phi nông nghiệp: 7,43 ha.
* Giảm 1,53 ha do chuyển sang đất ở, đất giao thông, đất sản xuất vật liệu
xây dựng.
3.3.2.7. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 577,95 ha, thực tăng 329,88
ha so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Tăng 338,49 ha so với năm 2021 để thực hiện dự án:
+ Mỏ đá Hồng Phong II xã Cai Kinh, Yên Sơn.
+ Khu khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường và công trình
phụ trợ của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Sơn Thủy, Công ty
TNHH MTV Kinh doanh VLXD Thành Đạt.
+ Mở rộng dự án Lò Vôi công nghiệp và sản xuất chế biến CaO, Ca(OH) 2,
CaCO3 ở xã Đồng Tiến.
+ Mỏ cát, sỏi Nhật Tiến 1 xã Nhật Tiến; Yên Bình 2 xã Yên Bình.
+ Mỏ đất tại thôn Ngòi Na - Thôn En xã Sơn Hà.
+ Đất san lấp Minh Sơn 2, Cai Kinh 1, Đồng Tiến 2,…
+ Mỏ đất sét Đồng Tiến 1, xã Đồng Tiến.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
- Các loại đất nông nghiệp: 323,07 ha.
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- Các loại đất phi nông nghiệp: 4,50 ha.
- Đất chưa sử dụng: 10,92 ha.
- Giảm 8,61 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất
kinh doanh.
3.3.2.8. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Quỹ đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là 2.985,38
ha, tăng 183,17 ha so với năm 2021. Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát
triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có sự biến động như sau:
* Đất giao thông
Diện tích đất giao thông đến năm 2022 là 1.867,01 ha, thực tăng 43,20 ha
so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 80,17 ha để thực hiện dự án:
+ Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hòa Thắng - Phố Vị - Hòa Sơn Hòa Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200.
+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án Khu đô
thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng (thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh
ĐT.242 đoạn từ ngã tư quốc lộ 1A mới đến đình Bơi, xã Sơn Hà).
+ Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng (Đường vào
khu công nghiệp Hữu Lũng).
+ Đường giao thông vào sân vận động xã Cai Kinh
+ Đường vào trạm xử lý nước sạch xã Yên Sơn.
+ Bãi đỗ xe khu du lịch sinh thái cộng đồng xã Yên Thịnh; bãi xe Làng
Du lịch cộng đồng xã Hữu Liên.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 73,44 ha (trong đó có 19,11 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 6,40 ha.
+ Đất chưa sử dụng: 0,33 ha.
- Giảm 36,97 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ, đất khu, cụm
công nghiệp, đất quốc phòng, đất ở,...
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* Đất thủy lợi
Diện tích đất thủy lợi đến năm 2022 là 193,59 ha, thực tăng 2,99 ha so với
năm 2021. Trong đó:
- Tăng 7,37 để thực hiện dự án:
+ Trạm bơm Đồng Heo, xã Đồng Tân.
+ Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn
(Hồ Khuôn Pinh).
+ Xây dựng hệ thống Trạm bơm điện Yên Bình - Hòa Bình - Quyết Thắng.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 7,07 ha (trong đó có 2,00 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,30 ha.
- Giảm 4,38 ha do chuyển sang đất khu, cụm công nghiệp, đất ở,...
* Đất xây dựng cơ sở văn hóa:
Diện tích đất cơ sở văn hóa đến năm 2022 là 1,93 ha, tăng 0,10 ha so với
năm 2021 để thực hiện dự án nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Sơn
Hà. Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất nông nghiệp.
* Đất xây dựng cơ sở y tế
Diện tích đất cho mục đích này đến năm 2022 là 6,25 ha, thực tăng 0,19
ha so với năm 2021, trong đó:
- Tăng 0,37 ha để thực hiện dự án khu đô thị mới Hữu Lũng (quỹ đất cơ
sở y tế trong khu đô thị).
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 0,35 ha (trong đó có 0,11 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,02 ha.
- Giảm 0,18 ha do chuyển sang đất ở, đất khu vui chơi giải trí công cộng.
* Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
Diện tích đất cho mục đích này đến năm 2022 là 85,21 ha, thực tăng 2,90
ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 4,39 ha để thực hiện các dự án:
+ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở xã Hồ Sơn.
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+ Trường THCS xã Quyết Thắng
+ Các trường mầm non, phân trường mầm non xã Hữu Liên, Hòa Sơn,
Minh Hòa, Nhật Tiến và thị trấn Hữu Lũng.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 4,31 ha (trong đó có 0,50 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,08 ha.
- Giảm 1,49 ha do chuyển sang đất ở, đất giao thông.
* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
Diện tích đất cho mục đích này đến năm 2022 là 162,68 ha, tăng 126,97
ha so với năm 2021 để thực hiện dự án:
+ Sân golf ở xã Hồ Sơn.
+ Sân vận động xã Sơn Hà, Hồ Sơn, Đồng Tiến.
+ Sân thể thao các thôn, khu.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 121,37 ha (trong đó có 11,57 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 5,48 ha.
+ Đất chưa sử dụng: 0,12 ha.
* Đất công trình sự nghiệp khác
Diện tích đất cho mục đích này đến năm 2022 là 0,08 ha, không biến động
so với năm 2021.
* Đất công trình năng lượng
Diện tích đất công trình năng lượng đến năm 2022 là 36,69 ha, tăng 1,06
ha so với năm 2021 để thực hiện dự án:
+ Các dự án nhánh rẽ ĐZ 35kV và trạm biến áp.
+ Lắp đ t Recloser + LBS
+ Cấy TBA CQT giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng cho
khu vực huyện Hữu Lũng.
+ Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2015 - 2020.
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+ Chống quá tải lưới điện và các công trình năng lượng khác.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 1,00 ha (trong đó có 0,31 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,06 ha.
+ Đất chưa sử dụng: 1,06 ha.
* Đất công trình bưu chính viễn thông
Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2022 là 1,04 ha,
không biến động so với hiện trạng năm 2021.
* Đất có di tích lịch sử văn hóa
Diện tích đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là
524,26 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải
Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải theo phương án kế hoạch năm 2022
là 3,13 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021.
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2022 là 91,34 ha, thực tăng 3,37 ha so
với hiện trạng năm 2021, trong đó:
- Tăng 3,82 ha để thực hiện xây dựng, mở rộng nghĩa địa ở xã Tân Thành
và thị trấn Hữu Lũng. Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất nông nghiệp
(trong đó có 1,50 ha đất lúa).
- Giảm 0,45 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất giao thông.
* Đất cơ sở dịch vụ xã hội:
Diện tích đất cơ sở dịch vụ xã hội theo phương án kế hoạch năm 2022 là
1,24 ha, không biến động so với năm 2021.
* Đất chợ
Diện tích đất chợ đến năm 2022 là 9,05 ha, tăng 1,76 ha so với năm 2021
để thực hiện dự án xây dựng mới chợ xã Hữu Liên, Yên Thịnh, mở rộng chợ xã
Yên Bình. Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất nông nghiệp (trong đó có
1,40 ha đất lúa).
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* Đất công trình công cộng khác
Diện tích đất công trình công cộng khác đến năm 2022 là 1,88 ha, tăng
0,63 ha so với năm 2021 để quy hoạch bãi tập dân quân xã Yên Bình và các
công trình công cộng khác trong khu đô thị mới Hữu Lũng.
Diện tích tăng thêm lấy vào quỹ đất trồng lúa.
+ Các loại đất nông nghiệp: 0,61 ha (trong đó có 0,39 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,02 ha.
3.3.2.9. Đất danh lam thắng cảnh
Diện tích đất cho mục đích này theo phương án kế hoạch năm 2022 là
74,53 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021.
3.3.2.10. Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích cho mục đích này theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm
2022 là 21,25 ha, thực tăng 0,44 ha so với hiện trạng năm 2021, trong đó:
- Tăng 0,74 ha để thực hiện xây dựng, mở rộng nhà văn hóa các xã, thôn,
khu trên địa bàn huyện. Diện tích tăng thêm lấy vào quỹ đất trồng cây lâu năm.
- Giảm 0,30 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp, đất ở.
3.3.2.11. Đất khu vui chơi giải trí công cộng
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 4,59 ha, tăng 4,41 ha so với
hiện trạng năm 2021 để xây dựng các khu vui chơi giải trí công cộng trong khu
đô thị mới Hữu Lũng.
Diện tích tăng thêm lấy vào quỹ đất trồng lúa.
+ Các loại đất nông nghiệp: 4,00 ha (trong đó có 1,20 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,41 ha.
3.3.2.12. Đất ở tại nông thôn
Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2022 theo phương án kế hoạch là
1.861,54 ha, thực tăng 83,88 ha so với năm 2021. Trong đó:
- Tăng 131,33 ha để thực hiện các dự án:
+ Khu dân cư mới Bắc Hữu Lũng ở xã Đồng Tân.
+ Khu dân cư Hồ Sơn 1 xã Hồ Sơn.
+ Khu dân cư phía Nam thị trấn Hữu Lũng ở xã Sơn Hà.
+ Khu dân cư mới xã Sơn Hà
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+ Khu Tái định cư, dân cư xã Hồ Sơn
+ Khu dân cư Hồ Sơn 3
+ Khu tái định cư, dân cư xã Hòa Thắng.
+ Khu dân cư mới, đấu giá quyền sử dụng, giao đất ở, chuyển mục đích sử
dụng đất sang đất ở các xã.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 123,44 ha (trong đó có 35,74 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 7,10 ha.
+ Đất chưa sử dụng: 0,79 ha.
- Giảm 47,45 ha do chuyển sang đất quốc phòng, an ninh, đất cơ sở sản
xuất kinh doanh, đất thương mại dịch vụ, đất khu, cụm công nghiệp, đất phát
triển hạ tầng, đất cơ sở tín ngưỡng.
3.3.2.13. Đất ở tại đô thị
Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2022 là 92,11 ha, thực tăng 22,84 ha
so với năm 2021, trong đó:
- Tăng 23,09 ha để thực hiện các dự án:
+ Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng.
+ Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng.
+ Khu dân cư Lò Đúc.
+ Khu dân cư hợp tác xã Tân Mỹ 1.
+ Đấu giá quyền SDĐ trường mầm Non Lâm Trường.
+ Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 20,59 ha (trong đó có 6,42 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 2,50 ha.
- Giảm 0,25 ha do chuyển sang đất giao thông.
3.3.2.14. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Diện tích cho mục đích này theo kế hoạch năm 2022 là 12,81 ha, thực
tăng 0,97 ha so với năm 2021, trong đó:
- Tăng 1,35 ha để thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan trong khu đô
thị mới Hữu Lũng.
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Diện tích tăng thêm lấy vào:
+ Các loại đất nông nghiệp: 1,28 ha (trong đó có 0,36 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,07 ha.
- Giảm 0,38 ha do chuyển sang đất an ninh, đất cơ sở y tế, giáo dục, thể
dục thể thao, đất ở,…
3.3.2.15. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 8,40 ha, tăng 0,02 ha so với
hiện trạng năm 2021 để thực hiện dự án xây mới trụ sở Trạm Bảo vệ rừng Lân
Châu - Ban Quản lý rừng đ c dụng Hữu Liên. Diện tích tăng thêm lấy vào đất
trồng cây hàng năm khác.
3.3.2.16. Đất cơ sở tín ngưỡng
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 21,33 ha, thực tăng 1,96 ha
so với hiện trạng năm 2021. Trong đó:
- Tăng 2,12 ha để thực hiện dự án mở rộng đền Bắc Lệ, xã Tân Thành.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 1,72 ha (trong đó có 0,61 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,40 ha.
- Giảm 0,16 ha do chuyển sang đất khu công nghiệp.
3.3.2.17. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Quỹ đất cho mục đích này đến năm 2022 là 1.074,55 ha, giảm 8,74 ha so
với năm 2021 do chuyển sang đất quốc phòng, an ninh, đất khu, cụm công
nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất ở, đất phát triển hạ tầng.
3.3.2.18. Đất có mặt nước chuyên dùng
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 203,13 ha, thực tăng 0,69 ha
so với hiện trạng năm 2021, trong đó:
- Tăng 3,04 ha để thực hiện xây dựng khu m t nước trong Khu đô thị mới
Hữu Lũng.
Diện tích tăng thêm lấy vào các loại đất sau:
+ Các loại đất nông nghiệp: 2,37 ha (trong đó có 0,82 ha đất lúa).
+ Các loại đất phi nông nghiệp: 0,67 ha.
- Giảm 2,35 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

69

3.3.2.19. Đất phi nông nghiệp khác
Diện tích cho mục đích này đến năm 2022 là 10,75 ha, tăng 10,75 ha so
với hiện trạng năm 2021 để thực hiện xây dựng bãi đổ thải, vật liệu thải trên địa
bàn xã Hòa Lạc, Nhật Tiến, Hòa Thắng, Vân Nham. Diện tích tăng thêm lấy vào
các loại đất nông nghiệp (trong đó có 6,55 ha đất lúa).
3.3.3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2022 theo kế hoạch còn 15.308,98
ha. Dự kiến đưa 16,71 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi
nông nghiệp.
3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, các loại đất cần chuyển mục đích
sử dụng như sau:
* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.658,45 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: 316,01 ha (đất chuyên
trồng lúa nước 166,73 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 136,06 ha.
- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 436,62 ha.
- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: 752,92 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 16,84 ha.
* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 60,10 ha.
Trong đó:
- Đất trồng lúa chuyển sang trồng cây lâu năm: 19,24 ha.
- Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 0,25 ha.
- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng:
40,61 ha.
* Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 8,89 ha.
(Chi tiết tại Biểu 07/CH. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022)
3.5. Diện tích đất cần thu hồi
Diện tích các loại đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022
như sau:
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* Tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 1.120,54 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa: 281,88 ha (đất chuyên trồng lúa nước 149,48 ha).
- Đất trồng cây hàng năm khác: 93,77 ha.
- Đất trồng cây lâu năm: 365,55 ha.
- Đất rừng sản xuất: 366,19 ha.
- Đất nuôi trồng thủy sản: 13,15 ha.
* Tổng diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 94,07 ha. Trong đó:
- Đất thương mại dịch vụ: 0,81 ha.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,23 ha.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 1,34 ha.
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 42,13 ha.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,30 ha.
- Đất ở tại nông thôn: 41,73 ha.
- Đất ở tại đô thị: 0,25 ha.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,36 ha.
- Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,16 ha.
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 5,76 ha.
(Chi tiết tại Biểu 08/CH. Diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất
năm 2022)
3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Dự kiến trong năm kế hoạch 2022 sẽ khai thác 16,71 ha đất chưa sử dụng
đưa vào sử dụng cho mục đích:
+ Đất quốc phòng: 3,50 ha;
+ Đất an ninh: 0,02 ha;
+ Đất khu công nghiệp: 0,61 ha;
+ Đất thương mại dịch vụ: 0,42 ha;
+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 10,92 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 0,45 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 0,79 ha.
(Chi tiết tại Biểu 09/CH. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2022)
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3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch
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.
3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế
hoạch sử dụng đất
3.8.1. Cơ sở tính toán
Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn được dựa trên các căn cứ
chính sau:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định 44/2014/CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc thu
tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định
về thu tiền thuê đất, thuê m t 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 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;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên
và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất;
- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều
chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
- Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 2024; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 9/3/2021 của UBND tỉnh Lạng
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Sơn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai
đoạn 2020 - 2024 (lần 1);
- Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh
Lạng Sơn Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đơn giá cây trồng, vật
nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số
11/2017/QĐ UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh.
3.8.2. 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 sang đất ở tại đô thị.
- Thu tiền khi đấu giá đất ở tại nông thôn.
- Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn.
- Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở nông thôn.
- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh
doanh phi nông nghiệp.
* Đối với các khoản chi:
- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp.
- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn.
- Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết.
- Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất.
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* 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
m t bằng các dự án.
3.8.3. Kết quả tính toán
Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử
dụng đất năm 2022 là 29,74 tỷ đồng.
Bảng 06: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch

0,23
1,60
4,50
0,09
20,20
111,04

5.610.000
1.122.000
2.805.000
1.229.800
245.960
614.900

Thành tiền
(tỷ đồng)
1.043,66
12,90
12,57
88,36
1,11
34,78
477,95

Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất
thương mại dịch vụ

42,91

454.866

195,18

8

Thu tiền khi cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản
xuất kinh doanh phi nông nghiệp

56,44

391.238

220,81

II
1
2
3
4
5
6
7

Các khoản chi
Chi bồi thường khi thu hồi 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 nông thôn
Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị

48.000
42.000
33.000
37.000
7.000
614.900
2.805.000

1.013,92
135,30
39,38
4,34
135,25
25,63
256,60
7,01

TT

Hạng mục

I
1
2
3
4
5
6

Các khoản thu
Thu tiền từ đấu giá đất ở tại đô thị
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị
Thu tiền khi giao đất ở tại đô thị
Thu tiền từ đấu giá đất ở tại nông thôn
Thu tiền khi chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn
Thu tiền khi giao đất ở tại nông thôn

7

8
9

Diện tích
Đơn giá
(ha)
(đồng/m2)

281,88
93,77
13,15
365,55
366,19
41,73
0,25

Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, lập
quy hoạch chi tiết
Chi hỗ trợ 40% tổng số tiền chi sử dụng đất
Cân đối thu - chi (I - II)

120,70
289,69
29,74

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
4.1.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
- Thực hiện mô hình nông, lâm kết hợp trong việc sử dụng đất. Áp dụng
kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất dốc, hạn chế việc cày xới bề m t đất.
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Chọn giống cây trồng và công thức luân canh có tác dụng bảo vệ đất, chống suy
kiệt dinh dưỡng trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng giảm diện tích.
- Bảo vệ nghiêm ng t rừng phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ, rừng đ c
dụng. Khuyến khích trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong
trào trồng cây nhân dân để nâng cao độ che phủ về rừng. Phục hồi rừng bằng
việc trồng mới rừng trên đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh rừng tự
nhiên đã bị tàn phá, góp phần giải quyết đời sống cho một bộ phận dân cư, cải
thiện môi trường và chống xói mòn đất,…
- Sử dụng đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản phải có phương
án đảm bảo môi trường. Không bị ô nhiễm, không làm ảnh hưởng đến sản xuất
và đời sống của nhân dân, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch
phục hồi hiện trạng bề m t sử dụng đất ban đầu.
- Có cơ chế, chính sách đầu tư về vốn, nhân lực, vật tư,... cho các đối
tượng sử dụng đất. Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ
thực vật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô
nhiễm môi trường đất.
4.1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường để phát triển bền vững
- Thực hiện tốt việc thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với
các công trình, dự án được giao đất, cho thuê đất để đầu tư phát triển kinh tế,
xã hội, kiên quyết không chấp nhận các dự án tiềm ẩn những nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường.
- Áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp với điều kiện đất đai của
huyện, nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao,
chất lượng tốt, kiểm soát ch t chẽ việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, hóa chất
bảo vệ thực vật.
- Thực hiện việc đổi mới và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục
nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; phát
huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các tổ chức chính trị, xã hội và
mỗi người dân trong việc tham gia vào công tác bảo vệ môi trường và quản lý
tài nguyên trên địa bàn huyện.
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- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất,
xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý ch t chẽ đi đôi với
sử dụng hợp lý tài nguyên trên địa bàn huyện để phát triển bền vững.
4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất
4.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực
- Huyện cần thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà
nước mới và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sử dụng đất đai
cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước, đ c biệt là cán bộ, công chức
phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
- Có các chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở,
tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ thôn, xã, thị trấn, huyện
về kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý chương trình, dự án;
kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch.
- Có chính sách thu hút cán bộ khoa học - kỹ thuật giỏi, hỗ trợ và chế độ
đãi ngộ thỏa đáng để thu hút, khuyến khích trí thức trẻ công tác tại huyện.
- Mở rộng hệ thống, loại hình đào tạo nghề, đổi mới công tác hướng
nghiệp và tập trung đào tạo nghề gắn với các khu công nghiệp, khai thác khoáng
sản, chế biến nông - lâm sản để đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
4.2.2. Giải pháp về vốn đầu tư
* Nguồn vồn từ ngân sách nhà nước:
- Tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bộ kinh tế của huyện. Tiếp tục duy trì tốc độ
tăng trưởng và có các biện pháp khuyến khích tiết kiệm chi ngân sách để dành
ưu tiên cho đầu tư phát triển.
- Tăng cường thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút các
nguồn vốn vào xây dựng kết cấu hạ tầng.
- Xây dựng các dự án có tính khả thi cao để tranh thủ nguồn vốn thông
qua các chương trình của Nhà nước như đầu tư thủy lợi, giao thông nông thôn,
xóa đói giảm nghèo, nước sạch nông thôn, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa…
* Nguồn vốn từ các doanh nghiệp:
- Thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, tạo thông thoáng trong lĩnh
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vực đầu tư, nhất là đất đai và có các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp
trong huyện, trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng và mở rộng sản xuất kinh
doanh trên địa bàn huyện.
- Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu với các doanh nghiệp trong
và ngoài tỉnh về tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm thu hút vốn đầu tư từ
bên ngoài.
* Nguồn vốn huy động trong dân:
Thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực, làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để
nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động phát triển hạ tầng (điện, đường,
trường, trạm, thủy lợi, nước sạch…) theo phương thức Nhà nước và nhân dân
cùng làm.
* Vốn đầu tư nước ngoài:
Tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Huyện cần tạo mọi điều
kiện thuận lợi theo thẩm quyền như: chính sách sử dụng đất, giải phóng m t
bằng, cung cấp dịch vụ hạ tầng,… cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến
đầu tư.
* Vốn tín dụng:
Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, huy động
tiền vay. Tạo môi trường tài chính tin cậy; củng cố, mở rộng hệ thống ngân hang,
hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, huy động tốt vốn nhàn rỗi trong nhân dân,…
4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử
dụng đất
- Triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh
phê duyệt; gắn kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch, kế hoạch phát triển của
các ngành, các lĩnh vực.
- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng
phòng hộ, rừng đ c dụng cần bảo vệ nghiêm ng t.
- Quản lý ch t chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc
chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đ c biệt là
chuyển sang đất phi nông nghiệp.
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- Quản lý, giám sát ch t chẽ các cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh
doanh phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích sản xuất kinh doanh phi
nông nghiệp phải thực hiện theo hướng sử dụng có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm
pháp luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch.
- Cương quyết, hạn chế và nhanh chóng chấm dứt việc giao đất đầu tư xây
dựng trong khi chưa có các kế hoạch cụ thể để thực hiện đầu tư hạ tầng. Đây là
tình trạng dễ dẫn đến việc xây dựng các khu dân cư không hoàn chỉnh, gây ra
những tổn hại về môi trường do thiếu công trình cơ sở hạ tầng.
4.4. Các giải pháp khác
4.4.1. Giải pháp về cơ chế chính sách
* Chính sách về đất đai
- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của
Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất.
- Có chính sách cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông
nghiệp, lâm nghiệp nhằm tăng diện tích đất sản xuât nông nghiệp và bảo vệ môi
trường sinh thái.
* Chính sách ưu đãi
- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng…
- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm
có thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ
sở hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho
nhân dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai.
- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với người có công với
cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác.
- Ưu tiên những cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn, tay nghề cao
để thu hút nguồn nhân lực này góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế xã hội
của huyện.
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* Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại
- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất,
điều tra, đánh giá phân loại đất đai.
- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo
công bằng xã hội và kích thích sản xuất.
- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đ c biệt là các đối
tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ
chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu.
- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức không phải thuê đất
để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí về đất đai.
4.4.2. Giải pháp về khoa học công nghệ
- Huyện cần tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản
xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ... nhằm sản xuất ra hàng hoá
có số lượng nhiều và chất lượng tốt, giá thành rẻ đối với hàng hoá chủ lực, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện và trong tỉnh và các vùng lân cận.
- Tập trung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ, chú trọng phát
triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao ở các ngành mũi
nhọn của huyện. Thực hiện xã hội hoá hoạt động khoa học và công nghệ.
- Huyện cần tăng cường đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ
thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất như kỹ
thuật công nghệ số trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử
dụng đất dốc bảo đảm môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng,
trong sản xuất nông - lâm nghiệp,... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
Kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về
đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử
dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã thực hiện
đầy đủ tính chất này.
- 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 15/05/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP
ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy
định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày
12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài
liệu, số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá
tài nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện
công tác quy hoạch.
- Quá trình xây dựng phương án có sự tham gia của người dân, của các
ngành, các xã, thị trấn trong huyện, dưới sự chỉ đạo thống nhất của UBND
huyện. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ.
- Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng được yêu
cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trong năm 2022 để phát triển kinh
tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn 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 và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi,
tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án được thực hiện.
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- Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên
để phương án 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 thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
xét duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất,
thu hồi đất trên địa bàn huyện./.

