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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My
(Báo cáo trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII)

Qua xem xét Tờ trình của UBND huyện về đề nghị thông qua Nghị quyết 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy 
hoạch sử dụng đất huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam và các hồ sơ, tài liệu kèm 
theo1. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện thống nhất với nhận xét đánh giá về thực 

hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước; Báo cáo đã đánh giá tổng quát về những kết 
quả đạt được, hạn chế, bất cập trong thực hiện “quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2011-2020”.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Nam Trà My, giai đoạn 
2011-2020 cơ bản đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác lập và thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, cũng như quy hoạch, kế hoạch phát 
triển các ngành, các lĩnh vực; thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, huyện 
đã chủ động dành quỹ đất phục vụ cho phát triển các ngành, các lĩnh vực theo định 
hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện; hiệu quả sử dụng đất từng bước được 
nâng lên, cụ thể:

+ Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu được phê duyệt là 79.198,76 ha, kết quả thực hiện 
đến hết năm 2020 là 80.432,52 ha, đạt 101,56%, cao hơn so với chỉ tiêu phê duyệt 
1.233,76 ha.

+ Đất phi nông nghiệp : Chỉ tiêu được phê duyệt là 1.947,22 ha, kết quả thực 
hiện đến hết năm 2020 là 1.920,78 ha, đạt 98,64%, thấp hơn so với chỉ tiêu phê 
duyệt 26,44 ha.

+ Đất chưa sử dụng: Chỉ tiêu được phê duyệt là 1.492,29 ha, kết quả thực 
hiện đến hết năm 2020 là 284,95ha, đạt 19,09%, thấp hơn so với chỉ tiêu phê duyệt 
1.207,34 ha. 

Tuy nhiên, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện chất lượng 
chưa cao, một số chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tỷ lệ thực hiện đạt 
thấp, chênh lệch khá lớn so với hiện trạng sử dụng đất; công tác quản lý, chấp hành 
quy hoạch tại một số xã còn nhiều hạn chế; tiến độ thực hiện một số dự án chậm; 
việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án chưa sát với tình hình thực tế 

1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy 
hoạch sử dụng đất  huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam; 
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của địa phương; một số công trình đã hoàn thành nhưng chưa thực hiện hồ sơ giao 
đất, thu hồi đất; một số chỉ tiêu phân bổ của cấp trên chưa phù hợp với nhu cầu 
phát triển của địa phương nên khó khăn trong việc lập và thực hiện quy hoạch.

II. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
1. Về căn cứ pháp lý
Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trà My đến năm 2030 đã bám sát theo 

các quy định của Luật đất đai năm 2013; Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 
07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy 
hoạch; các Nghị định, Thông tư của các Bộ, ngành, các văn bản liên quan của 
Trung ương và của tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Trà My đến năm 2030 được xây dựng 

dựa trên cơ sở kế thừa kết quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và quy 
hoạch phát triển của các ngành, các xã; cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho 
phát triển các ngành, các lĩnh vực.

Nội dung quy hoạch đã khái quát định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời đưa ra những định hướng sử dụng 
đất đến năm 2030, định hướng sử dụng đất theo khu chức năng và tổng hợp nhu 
cầu các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 
Đánh giá những tác động của phương án quy hoạch đến kinh tế, xã hội, môi trường 
sinh thái và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện quy hoạch. Ban Kinh tế - 
xã hội HĐND huyện thống nhất với nội dung quy hoạch sử dụng đất huyện Nam 
Trà My đến năm 2030, cụ thể như sau:

2.1. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
* Diện tích và cơ cấu các loại đất:
Đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên của huyện là: 82.638,25 ha, trong đó:
- Đất nông nghiệp2: 79.557,19 ha, chiếm 96,27 % tổng diện tích đất tự nhiên.
- Đất phi nông nghiệp3: 2.842,28 ha, chiếm 3,44 % tổng diện tích đất tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng: 238,78 ha, chiếm 0,29 % tổng diện tích đất tự nhiên.
* Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Diện tích chuyển mục đích sử 

dụng đất trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là 1.005,83 ha
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 892,33 ha;

2 Gồm: đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng,; đất 
rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản; đất nông nghiệp khác.
3 Gồm: Đất quốc phòng, an ninh; 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; 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 tru sở cơ quan; đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp; đất cơ sở tín ngưỡng; đất sông ngòi, kênh, 
rạch, suối.
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- Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 113,50 ha;
* Diện tích đất chưa đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch :
Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ 

quy hoạch đến năm 2030 là: 46,17 ha, trong đó:
- Đất nông nghiệp là: 11 ha.
- Đất phi nông nghiệp là: 35,17 ha. 35,17
2.2. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021):
* Diện tích và cơ cấu các loại đất trong năm kế hoạch:
Tổng diện tích tự nhiên của huyện là: 82.638,25 ha, trong đó:
- Đất nông nghiệp: 80.432,52  ha; 
- Đất phi nông nghiệp: 1.920,78 ha;
- Đất chưa sử dụng: 284,95 ha;
* Kế hoạch thu hồi đất năm 2021:
Tổng diện tích thu hồi: 627,79 ha, trong đó: Đất nông nghiệp: 508,67 ha; Đất 

phi nông nghiệp: 93,59 ha; Đất chưa sử dụng: 25,53 ha;
* Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021:
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 508,17 ha;
* Kế hoạch đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2021:
- Đất phi nông nghiệp: 25,53 ha;
3. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch.
Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với 04 nhóm giải pháp để thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất huyện Nam Trà My đến năm 2030 về: bảo vệ, cải tạo đất và bảo 
vệ môi trường; về nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện 
quy hoạch sử dụng đất; Các giải pháp khác… 

III. Đề xuất của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.
Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện, 

đến năm 2030 và thực hiện được các mục tiêu cụ thể đối với từng ngành, từng lĩnh 
vực, Ban Kinh tế - Xã hội đề xuất một số nội dung sau:

- Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cần xem xét đảm bảo các 
tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với nội dung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy 
hoạch phát triển rừng,… trong quy hoạch chung của toàn huyện và từng xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình sử dụng đất, nhằm 
phát hiện kịp thời đất sử dụng sai mục đích; sử dụng kém hiệu quả để có biện pháp 
xử lý và điều chỉnh kịp thời. Kiên quyết xử lý và thu hồi các trường hợp vi phạm 
pháp luật về sử dụng đất đai.
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- Hiện nay, một số diện tích đất sản xuất ổn định của người dân nằm trong 
quy hoạch đất rừng phòng hộ. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần rà soát phần 
diện tích đất sản xuất ổn định của người dân đang nằm trong quy hoạch rừng 
phòng hộ để đề nghị UBND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng phòng 
hộ sang đất rừng sản xuất, đảm bảo cho việc sản xuất ổn định và lâu dài của người 
dân.

- Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phát triển 
kinh tế, xã hội cần xem xét đến các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển bền vững và 
lâu dài, như: Đất dự phòng cho tương lai, đất sản xuất nông nghiệp. Cần chú trọng 
việc phát triển kinh tế, xã hội phải gắn với đảm bảo môi trường sinh thái bền vững.

IV. Về dự thảo Nghị quyết
 Dự thảo Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm đầu của huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đảm bảo về thể thức, 
kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ 
trình phê duyệt quy hoạch sử dụng đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 
của huyện Nam Trà My.  Kính trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện xem xét, quyết 
định./. 

Nơi nhận:
- TT TVHU, TT HĐND, UBND huyện;
- TT UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Đại biểu HĐND;
- UBND các xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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