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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy 
định "Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp luật, 
bảo đảm sử dụng đúng mục đích và hiệu quả". Nhà nước giao đất cho các tổ 
chức và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài". 

Chương II, Mục 2, Điều 22 Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ: "Quản lý quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất" là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. Trong 
những năm qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được 
chú trọng nâng cao chất lượng và tính thực tiễn theo từng thời kỳ, từng năm. 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013; Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 
ngày 24/11/2017 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Để đáp ứng quá trình 
công nghiệp hoá và hiện đại hoá, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu 
quả, kế hoạch sử dụng đất huyện Trùng Khánh năm 2022, là một nội dung quan 
trọng cần được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi được phê 
duyệt đây là căn cứ pháp lý và làm cơ sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước 
về đất đai, nhằm phân bổ hợp lý quỹ đất, là căn cứ thực hiện việc thu hồi đất, 
giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất,... phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Trùng Khánh được thực 
hiện theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất. Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cũng 
như đảm bảo sự phù hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch 
sử dụng đất. 

Mục tiêu của kế hoạch sử dụng đất: 

- Tạo lập cơ sở để quản lý thống nhất đất đai trong lãnh thổ và làm căn cứ 
để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất... theo đúng thẩm quyền. 

- Cụ thể hoá quy hoạch sử dụng đất huyện Trùng Khánh và làm căn cứ 
định hướng cho quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện Trùng 
Khánh, tránh tình trạng chồng chéo quy hoạch. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, phục vụ cho công tác quản lý đất đai 
một cách khoa học, tiết kiệm và có hiệu quả. Tạo tiền để để xây dựng cơ sở tin 
học hóa các nguồn dữ liệu quy hoạch phục vụ quản lý, sử dụng đất. 

- Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế có liên quan 
đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 
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1. Căn cứ pháp lý thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Cơ sở pháp lý lập quy hoạch sử dụng đất 

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

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

- Luật đất đai năm 2013; 

- Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

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

- Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về Luật 
Quy hoạch Đô thị năm 2009 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 

- Nghị định số 43/2004/NĐ-CP ngày 15/5/2041 của Chính phủ về thi hành 
Luật đất đai; 

 - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 
đất đai; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của luật Quy hoạch; 

- Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, của Bộ Văn hóa, 
thể thao và du lịch. Quy định tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao quận, 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

- Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, của Bộ Văn hóa, 
thể thao và du lịch. Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung 
tâm văn hóa - thể thao xã; 

- Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011, của Bộ Văn hóa, 
thể thao và du lịch. Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn 
hóa - khu thể thao thôn; 

- Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, 
thể thao và du lịch. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT- 
BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2010, Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và 
tiêu chí của Trung tâm văn hóa - thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-



 
 
 

3 

BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2011, Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và 
tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về 
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 về 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015, của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 
và Nghị định số 44/2014/ND-CP ngày 15/5/2014, của Chính phủ; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017, của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số nghị định, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa 
đổi bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT ngày 04/12/2017 của bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 
33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai. 

- Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2016, của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể 
thao phường, thị trấn; 

 - Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
trưởng 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; 

 - Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

 - Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
thuộc tỉnh Cao Bằng và Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng; 

 - Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Cao 
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Bằng Về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng; 

 - Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Cao 
Bằng Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng năm 2021; 

 - Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Cao 
Bằng Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng năm 2021; 

 - Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

 - Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 
2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

 - Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng 
Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 vốn ngân sách địa 
phương tỉnh Cao Bằng. 

 -Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Cao Bằng về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 
tỉnh Cao Băng. 

 - Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng về việc Thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (đợt 3). 

 - Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Cao Bằng về việc Thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu 
cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (đợt 3). 

 - Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2022 tỉnh Cao Bằng; 

 - Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Cao Bằng; 

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
tỉnh Cao Bằng Thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022;  

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của HĐND 
tỉnh Cao Bằng Thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký chuyển mục 
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đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đạc dụng trên địa bàn tỉnh 
Cao Bằng năm 2022.  

 - Nghị quyết số 60/NQ/HĐND ngày 18/10/2021 của HĐND huyện về 
việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Trùng Khánh 
(nguồn ngân sách địa phương huyện quản lý). 

 - Quyết định số 1920/QĐ-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ Công 
thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 
2016 - 2025, có xét đến năm 2035; 

 - Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Trùng Khánh; 

 - Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự 
án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 1); 

 - Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá 
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Trùng Khánh (đợt 2); 

 - Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, 
dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 3); 

 - Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về 
vệc phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
huyện Trùng Khánh (Đợt 4) 

 - Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

 - Văn bản số 2418/UBND-NĐ ngày 13 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh 
về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. 

 - Văn bản số 2813/STNMT-QLĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng đất 2022 cấp 
huyện và đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022. 

 - Văn bản số 1336/UBND-TNMT ngày 21 tháng 09 năm 2021 của UBND 
huyện V/v đăng ký danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 và lập kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. 

 Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ lập quy hoạch, kế hoạch: 
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 - Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015 của UBND 
tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại 
rừng tỉnh Cao Bằng; 

 - Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND 
tỉnh Cao Bằng về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

 - Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 
Cao Bằng Ban hành quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng; 

 - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ XX, nhiệm kỳ 
2020 - 2025; 

 - Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 512/QĐ-
TTg ngày 11/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 

 - Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử 
dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng được phê duyệt theo Nghị quyết 
số 62/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ; 

 - Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Trà Lĩnh (nay là huyện 
Trùng Khánh) được phê duyệt tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 
29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

 - Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 
sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Trùng Khánh (cũ) 
được phê duyệt tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của 
UBND tỉnh Cao Bằng; 

 - Hồ sơ Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định 2223/QĐ-
UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

 - Hồ sơ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 được 
phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh 
Cao Bằng; 

 - Hồ sơ Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 
2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2471/QĐ-
UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng 
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 
939/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng; 
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- Chương trình phát triển đô thị huyện Trùng Khánh (cũ) đến năm 2030 
được phê duyệt tại Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND 
tỉnh Cao Bằng; 

- Hồ sơ Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng 
giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 
2665/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Đề án số 21-ĐA/TU ngày 30/8/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng Đề án Nông 
nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030; 

- Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ một số khu đất thuộc Đồ án điều chỉnh mở 
rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh giai đoạn 2014 
- 2025, tầm nhìn đến 2035, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 
2573/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 và Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 
03/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Bổ sung địa chỉ các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 
(đợt 1) được phê duyệt tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của 
UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và Danh mục công trình, dự 
án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (đợt 
2) được phê duyệt tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của 
UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Trùng Khánh; 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trùng Khánh (cũ) được 
phê duyệt tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Cao Bằng; 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Lĩnh (nay là huyện 
Trùng Khánh) được phê duyệt tại Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 
31/12/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trà Lĩnh (được phê duyệt 
tại Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Báo cáo số 31/BC-UBND của UBND huyện Trùng Khánh về việc Báo 
cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 2020, 2021; 

- Niên giám thống kê của huyện Trùng Khánh năm 2020;  

- Số liệu thống kê đất đai năm 2020. 

- Các nguồn dữ liệu bản đồ trên địa bàn huyện Trùng Khánh 

Bố cục của báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 
2022, ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, được bố cục thành các phần 
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chính sau: 

I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 

II: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước; 

III: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; 

IV: Giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2. Sản phẩm giao nộp 

- Báo cáo tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh 

(trong đó có các bảng biểu và phụ lục kèm theo); 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh, tỷ lệ 
1/25.000; 

- Tập bản vẽ, ranh giới, vị trí, diện tích các công trình. 

- Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch 
2022 huyện Trùng Khánh. 

- Các văn bản có liên quan về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

- Đĩa CD lưu trữ các sản phẩm dự án. 

3. Số lượng giao nộp 

+ Phục vụ lưu trữ và sử dụng gồm 04 bộ: UBND tỉnh 01 bộ; Sở TNMT 02 
bộ; Phòng TNMT 01 bộ. 

+ Phục vụ công khai theo quy định: UBND huyện 01 bộ, các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện. 
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I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Trùng Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất huyện Trùng 
Khánh (cũ) và huyện Trà Lĩnh theo nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 
10/01/2020; Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH ngày 11/2/2020 của Ủy ban 
thường vụ quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
thuộc tỉnh Cao Bằng. Huyện Trùng Khánh là một huyện miền núi nằm ở phía 
Đông Bắc tỉnh Cao Bằng. Huyện có 2 cửa khẩu quốc gia với nước CHND Trung 
Hoa là cửa khẩu Trà Lĩnh ở thị trấn Trà Lĩnh, cửa khẩu Pò Peo ở xã Ngọc Côn 
và các đường tiểu ngạch khác. Huyện có vị trí địa lý như sau: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Tây, nước CHND Trung Hoa;  

- Phía Nam giáp huyện Hạ Lang và huyện Quảng Hòa; 

- Phía Đông giáp huyện Hạ Lang; 

- Phía Tây giáp huyện Hà Quảng và huyện Hòa An. 

Huyện Trùng Khánh cách trung tâm thành phố Cao Bằng khoảng 60 km 
về phía Đông bắc, huyện có tuyến đường Quốc lộ 4A, Quốc lộ 34, Tỉnh lộ 206, 
Tỉnh lộ 211, Tỉnh lộ 213, Tỉnh lộ 214 chạy qua và các tuyến đường liên xã, liên 
xóm, đường vành đai biên giới nên cũng khá thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, 
hàng hoá với nước bạn CHND Trung Hoa. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Huyện Trùng Khánh có độ cao trung bình từ 600 - 800 m so với mặt nước 
biển, có cấu trúc địa hình đa dạng, phức tạp, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông 
Nam. Xen giữa những dãy núi đá là những thung lũng bằng phẳng. Nét đặc 
trưng của địa hình Trùng Khánh là giữa các thung lũng bằng phẳng có những 
ngọn núi đá, núi đất sừng sững, nhấp nhô với nhiều hình dạng, tiêu biểu là vùng 
Ngọc Khê (thuộc xã Ngọc Khê) dọc sông Quây Sơn, huyện Trùng Khánh còn có 
những dãy núi đá cao, chạy dọc biên giới giữa Việt Nam và nước CHND Trung 
Hoa, ở phía Bắc và Đông Bắc, phía Nam và Tây Nam là địa hình chuyển tiếp 
của cao nguyên miền Đông (thuộc đới Hành Lang trong kiến tạo địa chất thuộc 
vùng đất có nhiều khoáng sản quý như măng gan, bôxít, thạch anh, ngọc 
bích,…), cao dần từ Nam lên Bắc. 

1.3. Khí hậu 

Do điều kiện vị trí địa lý và địa hình, huyện Trùng Khánh chịu nhiều ảnh 
hưởng của khí hậu á nhiệt đới; thường chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi gió mùa, chủ 
yếu là gió mùa Đông Bắc. Mùa Đông, độ ẩm thấp, khô hanh và rét buốt, mùa Hè 
nóng bức, chỉ mát dịu về ban đêm. Khí hậu hai mùa nóng lạnh rõ rệt. Mùa lạnh 
bắt đầu từ tháng 10, kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Mùa nóng bắt đầu từ tháng 
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5 đến tháng 9. Nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 và tháng 6, trung bình lên tới 
360C. Sau tháng 7 nhiệt độ giảm dần, trung bình khoảng từ 20-250C. Vào 
khoảng giữa tháng 4 và tháng 5, do sự chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh, 
nên hàng năm dễ xảy ra mưa đá. 

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 mm - 1.900 mm. Có những 
năm mưa nhiều, thường gây lũ lụt cục bộ; ở các vùng thượng nguồn, đất ruộng 
và rẫy dễ bị rửa trôi bạc màu, gây hư hại cho cây cối, mùa màng, ảnh hưởng tới 
đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

2. Đặc điểm các nguồn tài nguyên 

2.1. Tài nguyên đất 

Kết quả tổng hợp từ bản đồ Thổ nhưỡng cho thấy huyện Trùng Khánh 
có các loại đất như sau: 

- Đất phù sa: Diện tích 1.107,00 ha, chiếm 1,61% diện tích tự nhiên. 

- Đất dốc tụ hình thành trên đá vôi: Diện tích 3.251,00 ha, chiếm 4,73% 
diện tích tự nhiên. 

- Đất nâu đỏ trên đá vôi: Diện tích 8.288,77 ha, chiếm 12,05% diện tích 
tự nhiên. 

- Đất nâu đỏ trên đá Macma bazơ và trung tính: Diện tích 315,23 ha, 
chiếm 0,46% diện tích tự nhiên. 

- Đất xám feralit phát triển trên đá phiến thạch sét và đá biến chất: Diện 
tích 21.346,29 ha, chiếm 31,03% diện tích tự nhiên. 

- Đất xám feralit trên đá cát: Diện tích 1.958,00 ha, chiếm 2,85% diện 
tích tự nhiên. 

- Đất mới biến đổi trung tính ít chua: Diện tích 386,00 ha, chiếm 0,56% 
diện tích tự nhiên. 

- Đất nâu vàng trên đá vôi: Diện tích 1.793,00 ha, chiếm 2,85% diện 
tích tự nhiên. 

- Đất nâu thẫm tích vôi: Diện tích 367,00 ha chiếm 0,56% diện tích tự 
nhiên. 

- Đất Glây: Diện tích 786 ha, chiếm 2,61% diện tích tự nhiên.  

- Đất xói mòn trơ sỏi đá: Diện tích 902,48 ha, chiếm 1,31% diện tích 
đất tự nhiên.  

Nhìn chung, các loại đất đai của huyện Trùng Khánh khá tốt, thuận lợi 
để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp như trồng lúa, thuốc lá, đậu tương, 
mía,.... đặc biệt là việc phát triển cây ăn quả như dẻ, hồng,... 

2.2. Tài nguyên nước 
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Trong hệ thống sông suối, huyện Trùng Khánh có hai con sông chính là 
sông Bắc Vọng và sông Quây Sơn. 

- Sông Bắc Vọng bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua địa phận tỉnh Cao 
Bằng dài khoảng 77 km chảy vào Trùng Khánh sang huyện Hạ Lang ra huyện 
Quảng Hòa hợp lưu với sông Bằng Giang rồi chảy sang Trung Quốc. 

 - Sông Quây Sơn có hai nhánh chính bắt nguồn từ Trung Quốc chiều dài 
khoảng 76 km. Nhánh lớn nhất chảy qua xã Ngọc Khê, nhánh thứ hai chảy theo 
hướng Đông Nam qua xã Phong Nặm, Ngọc Côn hợp lưu với nhánh chính tại xã 
Ngọc Khê chảy qua các xã Đình Phong, Chi Viễn, Đàm Thủy. 

- Sông Thống Lý bắt nguồn từ phía huyện Hà Quảng chảy qua các xã: 
Quang Hán, thị trấn Trà Lĩnh hợp với sông Trà Lĩnh. 

- Sông Trà Lĩnh bắt nguồn từ khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh chảy dọc theo 
hướng Bắc Nam qua thị trấn Trà Lĩnh, xã Cao Chương về Suối Củn của huyện 
Hòa An. 

Do điều kiện địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, nên phần lớn 
các con sông, suối bắt nguồn từ phía Tây Bắc, chảy theo hướng Đông Nam qua 
các vùng đá vôi, dọc theo các con sông có nhiều thác gềnh nước chảy xiết. Lợi 
dụng sức nước, nhân dân đã làm những con mương đưa nước tưới cho hàng trăm 
hecta lúa và các loại cây trồng khác. 

2.3. Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện là 49.823,84 ha, trong đó chủ 
yếu là rừng phòng hộ với 37.526,06 ha, đất rừng đặc dụng là 3.452,28 ha, đất 
rừng sản xuất có diện tích là 8.845,50 ha. Thảm thực vật rừng tự nhiên có 
nhiều nhất là cây tiên phong: xoan rừng, dẻ rừng, càng lò kháo,... cây lùm bụi 
có sim, mua, giàng giàng. Cây rừng trồng chủ yếu có thông, sa mộc, bạch 
đàn,... Đặc biệt, Trùng Khánh còn có đặc sản nổi tiếng là hạt Dẻ quả to và 
nhân thơm. Rừng là nơi cung cấp nguyên liệu cho sản xuất đồ gỗ, làm nhà. 
Thảm thực vật rừng của huyện có vai trò quan trọng trong việc điều hòa 
nguồn nước, chống lũ lụt, bảo vệ hệ sinh thái, đa dạng sinh học và cảnh quan 
thiên nhiên, có ý nghĩa đặc biệt về mặt môi trường.  

2.4. Tài nguyên khoáng sản 

- Huyện Trùng Khánh được sáp nhập trên cơ sở 02 huyện Trà Lĩnh và 
huyện Trùng Khánh. Với các tài liệu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, trên 
địa bàn huyện Trùng Khánh mới chỉ phát hiện, ghi nhận được một số loại khoáng 
sản như Mangan, đá ốp lát, dolomit, đá vôi xi măng nhưng 02 loại khoáng sản 
chính là quặng Mangan và đá vôi, cát sỏi làm vật liệu xây dựng là có giá trị lớn 
hơn cả. 

- Đối với quặng Mangan đã phát hiện, ghi nhận và cấp Giấy phép khai thác 
khoáng sản, Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản tại 24 mỏ, điểm khoáng sản 
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trong các giai đoạn trước đây; điểm khoáng sản tổng tài nguyên, trữ lượng là trên 
3 triệu tấn. Tuy nhiên, đến nay trữ lượng khai thác đã cạn kiệt, không còn các mỏ 
phù hợp đầu tư khai thác công nghiệp mà chỉ mang tính hoạt động nhỏ lẻ, tận thu 
khoáng sản. Đến nay, còn 3 Giấy phép khai thác còn hiệu lực (Mỏ Tốc Tát, mỏ 
Nà Num, mỏ xóm Bản Khuông), có 01 mỏ đang thực hiện thăm dò (Roọng 
Tháy), 01 mỏ đã thăm dò nhưng chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
phéo (Bản Khuông); Có 02 mỏ cần thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ (Lũng Luông 
và Lũng Phải - Bản Chang). 

- Đối với đá vôi, cát sỏi làm vật liệu xây dựng hầu hết được phân bố trên 
địa bàn tất cả các xã, thị trấn. Về số liệu trữ lượng chưa được điều tra, đánh giá 
nghiên cứu cụ thể nhưng ước tính có tới hàng trăm triệu m3 đá vôi, hàng chục 
nghìn m3 cát sỏi lòng sông. Trên địa bàn huyện đá vôi làm vật liệu xây dựng có 
36 mỏ đá vôi với tổng công suất quy hoạch khai thác là 195.000 m3/năm. Đối với 
cát, sỏi lòng sông được quy hoạch khai thác trên địa bàn 8 xã với tổng công suất 
khai thác khoảng 40.000 m3/năm. Quy hoạch chưa khoanh định, làm rõ được 
phạm vi, ranh giới các mỏ cát, sỏi lòng sông. Hiện nay, do đảm bảo về cảnh quan, 
du lịch trong vùng Công viên địa chất nên trên địa bàn chưa cấp Giấy phép khai 
thác cát, sỏi lòng sông lâu dài. Hiện có 04 mỏ đá có Giấy phép khai thác khoáng 
sản còn hiệu lực (Thua Phia, xã Đức Hồng; Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu; Phia 
Gà, xã Khâm Thành; Lũng Mò, xã Cao Chương). 

2.5. Tài nguyên du lịch 

Huyện Trùng Khánh có tiềm năng rất lớn về du lịch với thác Bản Giốc - 
Một thác nước có độ cao trên 30 m nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc, 
cách huyện lỵ Trùng Khánh khoảng 20 km về phía Đông Bắc. Bên phía Việt 
Nam, thác thuộc xã Đàm Thuỷ, còn bên phía Trung Quốc thác thuộc tỉnh Quảng 
Tây. Thác Bản Giốc là thắng cảnh du lịch nổi tiếng không những của huyện 
Trùng Khánh mà còn của cả tỉnh Cao Bằng và của Việt Nam. Khu vực thác Bản 
Giốc đang được các ngành, các cấp đầu tư xây dựng, nơi đây ngày càng thu hút 
nhiều khách tham quan trong và ngoài nước. 

Trên địa bàn huyện Trùng Khánh (xã Đàm Thuỷ) còn có một điểm tham 
quan du lịch đang thu hút nhiều du khách là động Ngườm Ngao dài 3 km, được 
đánh giá là một trong những hang động đẹp của Việt Nam; hiện nay động đang 
được đầu tư khai thác; làng đá Khuổi Ky một ngôi làng truyền thống của người 
Tày với những ngôi nhà sàn đá hết sức độc đáo. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn 
có nhiều cảnh đẹp như Mắt Thần Núi (xã Cao Chương); các cánh đồng Phong 
Nặm, Ngọc Khê, Ngọc Côn dọc hai bên bờ sông Quây Sơn; đền Hoàng Lục, hồ 
Bản Viết, hồ Thang Hen; Chùa Phật tích Trúc lâm Bản Giốc. 

Quần thể du lịch Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky,… 
góp phần bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị văn hóa dân tộc bản địa và cảnh quan 
thiên nhiên. Góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kinh tế, tạo nguồn thu 
cho ngân sách Nhà nước.  
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3. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong những năm gần đây nền kinh tế của huyện phát triển theo xu hướng 
tích cực, tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng… đều có 
những bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Được sự 
quan tâm của tỉnh, dưới sự quản lý và chỉ đạo của Huyện uỷ, Hội đồng nhân 
dân, UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, bước đầu đã có sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo xu hướng tích cực, sử dụng ngày càng có hiệu quả tiềm năng 
sẵn có của địa phương. Là một huyện miền núi, nên kinh tế huyện đặt trọng tâm 
phát triển vào nông - lâm nghiệp, đồng thời cũng từng bước hình thành những 
nền tảng cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị cho những 
năm kế tiếp. Cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 của 
huyện Trùng Khánh như sau(1): 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 71,76 tỷ đồng 

- Thu nhập bình quân đầu người: 34 triệu đồng/người/năm. 

- Giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 46,1 triệu đồng/ha/năm. 

- Tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 52,42%. 

3.1. Thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

3.1.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Tổng diện tích gieo trồng đạt 14.372,23 ha, trong đó: Diện tích gieo trồng 
cây lương thực có hạt là 12.171,06 ha(2); sản lượng ước đạt 58.101,34 tấn; tổng 
diện tích các cây công nghiệp ngắn ngày là 1.063,69 ha(3). 

Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì: Trong đó: Tổng đàn trâu: 22.090 
con; Tổng đàn bò: 9.944 con; Tổng đàn lợn: 44.350 con; Tổng đàn gia cầm: 
296.050 con; Tổng đàn ngựa: 3.451 con; Tổng đàn dê: 7.712 con. 

Lâm nghiệp - Kiểm lâm: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tuyên truyền vận 
động nhân dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ và phát 
triển rừng có hiệu quả, trong năm 2021 vận động nhân dân đăng ký diện tích đất 
trồng rừng được 50,94 ha (diện tích đất trồng rừng phòng hộ (thay thế) được hơn 
31,74 ha; diện tích trồng rừng sản xuất 19,2ha). Hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra, 
đôn đốc các chủ rừng thực hiện chương trình dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, 
trồng rừng sau khai thác. 

                                                
(1) Báo cáo số 31/BC-UBND của UBND huyện Trùng Khánh v/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, phương hướng nhiệm vụ  năm 2022. 
(2) Trong đó: Cây ngô: Diện tích trồng được 6.855 ha; sản lượng ước đạt 30.524 tấn; Cây lúa: Diện tích 

gieo cấy được 5.288 ha; sản lượng ước đạt 27.562 tấn. 
(3) Trong đó: Cây thuốc lá: Thực hiện trồng được 335,36 ha, năng suất đạt 21,09 tạ/ha, sản lượng ước 

đạt 707,27 tấn; Cây sắn: Thực hiện trồng được 120 ha, năng suất ước đạt 115 tạ/ ha, sản lượng ước đạt 1.380 tấn; 
Đỗ tương: Diện tích trồng được 437,9 ha; sản lượng ước đạt 346,20 tấn; Mía: Thực hiện trồng được 34,62 ha, 
năng suất ước đạt 500 tạ/ ha, sản lượng ước đạt 1.731 tấn. 
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Tổng lượng gỗ khai thác 4.025,3m3 gỗ. Trong đó: khai thác gỗ rừng trồng 
là 3.927,9 m3 với diện tích 70,99 ha; Khai thác tận dụng diện tích giải phóng mặt 
bằng đường tỉnh 206 là 101,01 m3; gỗ vườn nhà, cây trồng phân tán là 23,38 m3. 

Công tác bảo tồn loài Vượn Cao Vít, bảo tồn thiên nhiên được quan tâm chỉ 
đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025; 
công tác quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, các hành vi vi phạm đều được 
phát hiện sớm, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. 

3.1.2. Khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng 

Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định; các ngành nghề kinh doanh như 
mộc dân dụng, dịch vụ sửa chữa cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm đồ 
uống, may mặc, các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng được duy trì; 
các nhà máy thủy điện thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị; tổng 
giá trị công nghiệp đạt trên 42,7 tỷ đồng. 

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện được tăng 
cường, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và đình chỉ đối với các công 
trình xây dựng trái phép, công tác cấp phép xây dựng được thực hiện kịp thời, 
đáp ứng được nhu cầu của người dân4; nghiệm thu, bàn giao 19 công trình đưa 
vào sử dụng; tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
được 41 công trình; chỉ đạo 02 thị trấn Trùng Khánh và Trà Lĩnh sắp xếp lại chợ 
trung tâm. Trong năm, giải ngân vốn đầu tư công đạt 72,15 tỷ đồng(5); tiến độ 
giải ngân thấp là do năng lực lập hồ sơ dự án còn hạn chế; diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh Covid-19; một số dự án có mức tổng đầu tư lớn chưa lập hồ sơ 
thanh toán; một số dự án quá thời gian thực hiện nên không thể triển khai và giải 
ngân vốn… đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.  

3.1.3. Khu vực kinh tế dịch vụ - thương mại 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã làm cho hoạt động kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện thuyên giảm, đặc biệt là các hoạt động 
xuất nhập khẩu qua biên giới, số lượng hàng hóa không nhiều, theo thống kê các 
mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hoa quả, hạt tiêu, hạt điều, tôm cá đông lạnh…; 
các mặt hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, vải các loại; tổng kim ngạch 
hàng hóa xuất nhập khẩu trong năm đạt trên 303 triệu USD(6), công tác giám 
sát và quản lý công tác thu phí qua cửa khẩu được quan tâm, chỉ đạo thực 
hiện đảm bảo đúng quy định, kết quả thu phí trong tháng đạt trên 7,5 tỷ đồng.  

                                                
(4) Trong năm, đã cấp phép 120 hồ sơ xin cấp phép xây dựng; thẩm định 25 hồ sơ xây dựng cơ bản; phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đoài Dương; trình tỉnh điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch thị trấn Trùng Khánh; xin ý kiến về đồ án “Quy hoạch chi tiết khu vực núi Phia Phủ thị trấn Trùng 
Khánh”; đồ án “Quy hoạch chi tiết di tích lịch sử Đền Hoàng Lục, xã Đình Phong”... 

(5) Trong đó: Giải ngân vốn chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021: 5.972,878 triệu đồng, Kế hoạch 
vốn giao trong năm 2021: 74.426,26 triệu đồng. 

(6) Trong đó: Cửa khẩu Pò Peo: Kim ngạch hàng chuyển cửa khẩu 19.719.823,26 USD ; Cửa khẩu Trà 
Lĩnh: Kim ngạch nhập khẩu 62.867.592,9 USD; kim ngạch xuất khẩu 132.678.565,22 USD; Kim ngạch hàng 
tạm nhập tái xuất đạt 71.483734.87 USD. 
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4. Tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên 
quan đến sử dụng đất. 

4.1.1. Dân số: 

Theo niên giám thống kê năm 2020, dân số toàn huyện là 68.823 người, 
cư trú tại 21 xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện có có nhiều dân tộc như Tày, Nùng, 
Mông, Dao, Kinh, Sán Chỉ,... ở xen lẫn nhau, trong đó đông nhất là người Tày.  

4.1.2. Lao động, việc làm và thu nhập.  

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác tư vấn, giới thiệu 
việc làm, xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ: Triển khai các thông báo 
tuyển chọn lao động đi làm việc trong và ngoài nước; phối hợp với Sở Lao 
động, TB&XH tổ chức hội nghị tư vấn tuyển dụng lao động đi học nghề và bố 
trí việc làm tại 02 xã: Cao Chương, Quang Vinh, với 100 lượt người lao động 
tham gia; ban hành Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch 
thực hiện chương trình Việc làm - Xuất khẩu lao động; kế hoạch tổ chức Tháng 
hành động về an toàn vệ sinh lao động. 

Thu nhập bình quân đầu người: 34 triệu đồng/người/năm. 

5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 

5.1.1. Giao thông: 

a. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện hiện có: 

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được các cấp quan tâm chỉ đạo 
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đã huy động nhiều nguồn vốn và lao động công 
ích để đầu tư xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp các tuyến đường từ huyện đến trụ 
sở các xã, đường vành đai biên giới, đường tuần tra biên giới, đường liên xã và 
làm đường bê tông nhiều tuyến đường liên thôn, liên xóm, giao thông nội đồng.  

- Quốc lộ: Quốc lộ 34 đi qua xã Cao Chương, thị trấn Trà Lĩnh có chiều 
dài 13,30 km và Quốc lộ 4A đi qua xã Quang Hán, thị trấn Trà Lĩnh, xã Xuân 
Nội, Quang Trung, Lăng Hiếu, thị trấn Trùng khánh, xã Phong Châu, Chí Viễn, 
Đàm Thủy có chiều dài 67 km, góp phần phục vụ việc trao đổi hàng hoá giữa 
các vùng miền và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc, đáp ứng 
nhu cầu đi lại cho nhân dân và phục vụ quốc phòng, an ninh. 

- Tỉnh lộ: Trên địa bàn huyện có 3 tuyến đường tỉnh (Đường tỉnh 206, 
213, 214) với tổng chiều dài khoảng 41 km.  

- Đường huyện: Trên địa bàn huyện có 24 tuyến đường huyện (Đường 
Cao Thăng  (Trùng Khánh) - Đức Quang (Hạ Lang); Đường GT vào mốc 807-
808; Thông Huề - Đoài Côn;...) với tổng chiều dài khoảng 201,10 km.  
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- Đường liên xã, liên thôn: Hệ thống đường có tổng chiều dài khoảng 160 
km về cơ bản đã được cứng hóa đến trung tâm các xã. Tuy nhiên, mặt đường 
chưa được đảm bảo cần được đầu tư nâng cấp mở rộng. 

- Đường thôn xóm, nội đồng: Do địa hình miền núi phức tạp, các thôn rải 
rác nên khó khăn cho việc mở các tuyến đường. 

- Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có tuyến đường hàng lang - tuần tra - 
biên giới đi qua các xã Đình Phong, Chí Viễn, Đàm Thủy,… 

5.1.2. Thuỷ lợi:  

Thuỷ lợi là ngành ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là 
việc bố trí cơ cấu cây trồng trên đất canh tác. Chính vì vậy, trong những năm trở lại 
đây huyện đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình dự án, để tập trung 
xây dựng các công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các công trình vừa và nhỏ. Luôn ưu 
tiên cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, tập chung chỉ đạo 
tu sửa, nạo vét kênh mương để đảm bảo nhu cầu nước sản xuất cho nông nghiệp.  

- Hiện nay toàn huyện có 97 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, tổng chiều dài 
kênh mương 140 km, trong đó: Đã được kiên cố hóa 99 km kênh mương, 09 trạm 
bơm tự động, 01 trạm bơm điện, 5 hồ chứa nước. Hệ thống thủy lợi được thiết kế 
và xây dựng phù hợp với điều kiện của huyện đảm bảo tưới, tiêu chủ động cho 
1.822 ha diện tích đất nông nghiệp. 

- Thường xuyên thực hiện công tác điều tra, rà soát, xây dựng kế hoạch sửa 
chữa và làm mới các công trình thủy lợi bằng các nguồn vốn để chủ động cung cấp 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Nhìn chung các hệ thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản 
xuất của bà con nhân dân, tuy nhiên có một vài hệ thống thủy lợi đã xuống cấp 
không đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất cần được cải tạo, nâng cấp. 

5.1.3. Hệ thống điện 

Việc đầu tư xây dựng lưới điện trong những năm qua đã đáp ứng được nhu 
cầu phụ tải trên địa bàn huyện. Hiện này, toàn huyện đã có 100% các xã, thôn có 
điện lưới Quốc gia với tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn, thường xuyên đạt trên 98%. 
Huyện tiếp tục đôn đốc ngành điện có kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng điện đảm 
bảo yêu cầu kỹ thuật, nhất là điện nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

5.1.4. Hệ thống bưu điện, truyền thanh, truyền hình 

Bưu chính viễn thông ngày được mở rộng theo hướng hiện đại, đổi mới và 
nâng cấp với các phương tiện hiện đại đảm bảo phục vụ nhân dân. Toàn huyện 
có có 02 bưu cục chính tại thị trấn Trà Lĩnh và thị trấn Trùng Khánh và 21 xã, 
thị trấn đã có điểm bưu điện văn hóa xã; tổng số trạm BTS trên địa bàn huyện là 
148 điểm trạm, trong đó: VNPT có 57 điểm trạm, Viettel có 69 điểm trạm, 
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Mobifone có 22 điểm trạm phủ sóng hầu như toàn bộ địa bàn huyện, đảm bảo 
cho thông tin liên lạc, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác quản lý văn hóa tiếp tục được tăng cường; kiểm tra thường 
xuyên các điểm kinh doanh văn hóa phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Duy trì 
tốt các chương trình phát thanh và chuyển tiếp các kênh truyền hình của Trung 
ương và tỉnh. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ 
niệm ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19. 

5.1.5. Giáo dục - đào tạo:  

Trong những năm qua ngành giáo dục đào tạo của huyện có bước phát 
triển mới cả về quy mô và chất lượng. Phong trào thi đua 2 tốt phát triển theo 
chiều sâu. Cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong 
trường học được đẩy mạnh. 

Chỉ đạo tổng kết năm học 2020 - 2021, đánh giá chất lượng giáo dục đảm 
bảo theo chương trình, kế hoạch năm học; tổ chức thành công, an toàn kỳ thi tốt 
nghiệp THPT năm học 2020-2021. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 
2021-2022. 

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và nâng 
cao về chất lượng. Tổ chức và tham gia các Hội thi, kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh. 
Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện tốt. Hiện 
nay trên địa bàn huyện có 72 đơn vị trường học, 01 trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp- GDTX, 16. 455 học sinh, 1.274 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

Nhìn chung, các đơn vị trường học duy trì tốt nề nếp dạy và học, tích cực 
đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua dạy 
tốt - học tốt, các hội thi chào mừng các ngày lễ lớn; triển khai các chuyên đề 
chuyên môn, ngoại khoá theo kế hoạch với nhiều hình thức, nhiều nội dung 
phong phú thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh, chất lượng chăm 
sóc, nuôi dưỡng trẻ từng bước được nâng cao. 

5.1.6. Y tế 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; UBND huyện 
thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm túc 
lịch trực Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, chế độ 
thông tin báo cáo hằng ngày. 

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y, dược 
tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm được thực hiện tốt. Công tác khám chữa bệnh cho 
người dân tại tuyến huyện và tuyến xã được duy trì, tổ chức khám được 46.304 
lần; các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế được triển khai thực hiện theo 
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kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế và duy 
trì các xã đã đạt tiêu chí(7). 

5.1.7. Văn hoá thông tin, thể thao. 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
Đất nước, địa phương… tăng cường công tác quản lý văn hóa, thông tin, văn 
nghệ, thể thao, công tác quản lý Quảng cáo, In, Xuất bản phẩm trên địa bàn(8). 
Thực hiện tốt công tác xây dựng Nếp sống văn hoá và gia đình(9); công tác bảo 
tồn các di sản, di tích văn hóa(10). 

Quản lý và cập nhật thường xuyên hoạt động Trang thông tin điện tử 
huyện, các hoạt động chỉ đạo điều hành, các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa 
bàn huyện được đăng tải kịp thời; năm đã đăng 266 tin, bài, trên 803 văn bản chỉ 
đạo điều hành của trung ương, của tỉnh và của huyện. Thường xuyên mở cửa thư 
viện phục vụ độc giả đáp ứng được nhu cầu đọc sách, nâng cao văn hóa đọc, văn 
hóa tinh thần cho nhân dân. 

Các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch, quản lý nhà nước về du lịch 
được đẩy mạnh; lượng khách du lịch đến tham quan trên 135.506 lượt khách. 

Hoạt động Truyền thanh - Truyền hình: Tiếp, phát sóng đầy đủ các 
chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… với tổng 
số giờ phát sóng năm là: 6.109 giờ.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện theo chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

                                                
(7) Ban hành Kế  hoạch  xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021, phấn đấu xã Lăng Hiếu 

đạt Tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2021 và duy trì 16 xã đã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế (Cao Chương, Chí 
Viễn, Phong Châu, Quang Trung, Ngọc Côn, Xuân Nội, Đàm Thủy, Đình Phong, Phong Nặm, Quang Vinh,  
Quang Hán, thị trấn Trùng Khánh, Khâm Thành, Đức Hồng, Tri Phương, Ngọc Khê) trong đó công nhận lại 04 
xã: Cao Chương, Chí Viễn, Phong Châu, Quang Trung. Thực hiện tự đánh giá xã Lăng Hiếu được 84 điểm, đạt 
so với Tiêu chí quốc gia về y tế xã, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận. 

(8) Đã ban hành 30 Kế hoạch, 146 văn bản chỉ đạo...; tham gia Hội thi Hát dân ca - Trình diễn trang 
phục dân tộc tại tỉnh Cao Bằng (kết quả đạt giải ba toàn đoàn; 01 giải A cá nhân, 02 giải B các nhân, 01 giải C cá 
nhân, 01 giải A tập thể, 01 giải A trang phục dân tộc Nùng; 03 giải B trang phục các dân tộc Kinh, Tày, Mông, 
01 giải phụ diễn viên cao tuổi nhất); thường xuyên nhắc nhở các cơ sở quảng cáo sai quy đinh. Không phát hiện 
in, xuất bản phẩm trái quy định pháp luật... 

(9) Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021;  Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 
2021; chỉ đạo đăng ký và phấn đấu danh hiệu văn hóa, đến nay có 175/175 cơ quan, đơn vị đăng ký danh hiệu cơ 
quan, đơn vị văn hoá; 15.932 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa; có 201 làng, tổ dân phố đăng ký 
danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa năm 2021. 

(10) Khảo sát cải tạo, nâng cấp đền Hoàng Lục, xã Đình Phong; hang Ngườm Chiêng, thị trấn Trùng 
Khánh; Tham gia Hội thảo khoa học về phục dựng, bảo tồn giá trị di sản Dá Hai Thông Huề, xã Đoài Dương; 
Kiểm tra, đánh giá thực trạng và trình UBND tỉnh cho chủ trương tu bổ di tích đền Quán Thánh, thị trấn Trùng 
Khánh; Trình UBND tỉnh cho chủ trương mở rộng di tích Miếu Long Vương, xã Đoài Dương; được Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch công nhận 02 di tích quốc gia bao gồm: Di tích lịch sử địa điểm Đài Tiếng nói Việt Nam tại 
hang Ngườm Chiêng, thị trấn Trùng Khánh; danh lam thắng cảnh Mắt Thần núi, xã Cao Chương... 
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Cơ sở để ước hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2021: 

+ Số liệu thống kê đất đai năm 2020; 

+ Kế quả thực hiện các công trình, dự án đến ngày 31/12/2021. 

 Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Quyết định số 2827/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Trùng Khánh; Quyết định số 807/QĐ-UBND 
ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê 
duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Trùng Khánh (đợt 1); Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 09 
tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt bổ 
sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 2); Quyết định số 
1533/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 
Bằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 3), Quyết định số 1912/QĐ-
UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về vệc phê duyệt bổ sung công trình, 
dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (Đợt 4). 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 là 12 công trình, dự án, 
thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân của 7 xã, thị 
trấn. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất tính đến 31/12/2021 như sau: 

 Bảng 1: Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 
Kết quả thực hiện 

So sánh 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 
hoạch sử 
dụng đất 
được phê 

duyệt theo 
QĐ số 

2827/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Diện tích  
năm 2021 

(ha) 

Tăng 
(+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100 

1 Đất nông nghiệp NNP 62.768,75 62.914,56 145,81 100,23 
  Trong đó:           
1.1 Đất trồng lúa LUA 6.501,58 6.535,18 33,60 100,52 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC       #DIV/0! 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.960,19 5.990,46 30,27 100,51 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 500,74 505,61 4,87 100,97 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 37.461,01 37.526,06 65,05 100,17 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 3.452,29 3.452,28 -0,01 100,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8.833,50 8.845,50 12,00 100,14 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN   5.337,92     

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 56,01 56,04 0,03 100,05 
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Kết quả thực hiện 
So sánh 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 
hoạch sử 
dụng đất 
được phê 

duyệt theo 
QĐ số 

2827/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Diện tích  
năm 2021 

(ha) 

Tăng 
(+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1.8 Đất làm muối LMU         
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3,43 3,43   100,00 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.130,82 4.984,11 -146,71 97,14 
  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 135,35 127,33 -8,02 94,07 

2.2 Đất an ninh CAN 3,84 3,83 -0,01 99,74 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       #DIV/0! 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 50,79 41,94 -8,85 82,58 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 43,74 43,92 0,18 100,41 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản 

SKS 506,25 506,26 0,01 100,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 67,06 64,06 -3,00 95,53 

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

DHT 2.476,12 2.381,84 -94,28 96,19 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 2.125,39 2.033,85 -91,54 95,69 

- Đất thủy lợi DTL 91,99 90,58 -1,41 98,47 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,74 0,74   100,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,26 5,29 0,03 100,57 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 45,53 45,39 -0,14 99,69 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 7,19 7,18 -0,01 99,86 

- Đất công trình năng lượng DNL 52,28 52,31 0,03 100,06 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,38 1,19 -0,19 86,23 
- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         
- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,50 0,50   100,00 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,87 8,57 -0,30 96,62 
- Đất cơ sở tôn giáo TON 4,81 4,41 -0,40 91,68 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 92,85 92,87 0,02 100,02 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
DKH         

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 31,69 31,69   100,00 
- Đất chợ DCH 7,27 7,27   100,00 

2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 15,98 12,81 -3,17 80,16 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,67 6,09 -0,58 91,30 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,30   -1,30   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 579,89 571,44 -8,45 98,54 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 136,96 116,10 -20,86 84,77 
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Kết quả thực hiện 
So sánh 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 
hoạch sử 
dụng đất 
được phê 

duyệt theo 
QĐ số 

2827/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Diện tích  
năm 2021 

(ha) 

Tăng 
(+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,12 10,28 0,16 101,58 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 17,17 17,50 0,33 101,92 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,37 7,37   100,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.005,00 1.005,75 0,75 100,07 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 67,21 67,21   100,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK       #DIV/0! 

3 Đất chưa sử dụng CSD 900,73 901,63 0,90 100,10 

Biến động cụ thể trong các loại đất như sau: 

* Đất nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt 
62.768,75 ha, kết quả thực hiện năm 2021 diện tích là 62.914,56 ha, cao hơn 
145,81 ha, đạt 100,23 % so với chỉ tiêu được duyệt. Cụ thể các loại đất bao gồm: 

 - Đất trồng lúa (toàn bộ là đất trồng lúa nước còn lại): Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 được duyệt là 6.501,58 ha, kết quả thực hiện năm 2021 diện tích là 
6.535,18 ha, đạt 100,52 % (diện tích đất trồng lúa chưa chuyển mục đích so với kế 
hoạch được duyệt là 33,60 ha). Nguyên nhân là do chưa thực hiện chuyển mục đích 
đất trồng lúa sang các dự án: Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn ( 2,90 ha); Đường Pò Cọt 
- Đoỏng Giài (0,15 ha), xã Cao Chương; Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ 
Lang) - Boong Dưới (Chí Viễn, Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng (0,05 ha); Đường 
GTNT Bản Chang - Bản Giang, xã Đình Phong (0,20 ha); Đường vào xớm Pác Gọn, 
xã Đình Phong (0,02 ha); Đường nội đồng xóm Nà Thông, xã Phong Nặm (0,05 ha); 
Đường ra vùng sản xuất xóm Đà Bè, xã Phong Nặm (0,06 ha); Đường giao thông 
xóm Nà Thông Pác Đâu, xã Phong Nặm 0,05 ha; Xây mới Bưu điện huyện Trùng 
Khánh, thị trấn Trùng Khánh (0,17 ha); Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia 
công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu Việt Long, xã 
Đình Phong ( 0,83  ha); Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu 
Trà Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh ( 3,63 ha): Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh 
(9,41 ha); đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân (5,71 ha), còn lại 
10,37 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá 
kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất trồng cây hàng năm: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 5.960,19 ha, kết quả thực hiện được 5.990,46 ha, đạt 100,51 % so với kế 
hoạch được duyệt, (diện tích đất trồng cây hàng năm chưa chuyển mục đích so với 

kế hoạch được duyệt là 30,27 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục 
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đích công trình: Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn  1,20  ha, Công trình: Khu tái định cư 
phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh  0,54  ha, đăng ký chuyển mục đích của hộ 
gia đình cá nhân 3,70 ha, còn lại 24,83 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác định 
là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất trồng cây lâu năm: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 500,74 ha, kết quả thực hiện được 505,61 ha, đạt 100,97 % so với kế 
hoạch được duyệt, (diện tích đất trồng cây lâu năm chưa chuyển mục đích so với 

kế hoạch được duyệt là 4,87 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục 
đích công trình: Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà 
Lĩnh 0,20 ha, chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị là 1,18 
ha, còn lại 3,49 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để 
đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất rừng phòng hộ: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 37.461,01 ha, kết quả thực hiện được 37.526,06 ha, đạt 100,17 % 
(diện tích đất rừng phòng hộ thực hiện cao hơn so với kế hoạch được duyệt là 

65,05 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện các công trình dự án như: Đường 
thông tầm nhìn biên giới Quốc gia ( 19,36  ha); Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn ( 
14,48  ha); Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - Boong Dưới (Chí 
Viễn, Trùng Khánh) (0,75 ha); Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công 
chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu Việt Long 
(2,30  ha), còn lại 26,98 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu 
vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất rừng đặc dụng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 3.452,29 ha, kết quả thực hiện được 3.452,28 ha, đạt 99,99% (diện 

tích đất rừng đặc dụng thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là 0,01 

ha). Nguyên nhân do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để 
đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất rừng sản xuất: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện 
là 8.833,50 ha, kết quả thực hiện được 8.845,50 ha, đạt 100,14 % so với kế 
hoạch được duyệt, (Diện tích đất rừng sản xuất chưa chuyển mục đích được 

so với kế hoạch được duyệt là 12,00 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện công 
trình: Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia (0,17 ha); Đường tỉnh 208, xã 
Chí Viễn ( 8,63 ha); Dự án đầu tư dịch vụ Kho ngoại quan và bãi tập kết hàng 
hóa xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi (0,54 ha); Khu đô thị Đông Nam thị trấn 
Trùng Khánh (0,63 ha),..  còn lại 2,03 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác 
định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 56,01 ha, kết quả thực hiện được 56,04 ha, đạt 100,05 % so với kế 
hoạch được duyệt. (Diện tích đất chưa chuyển mục đích so với kế hoạch được 

duyệt là 0,03 ha). Do chưa thực hiện chuyển mục đích sang đất ở tại nông 
thôn, đất ở tại đô thị. 
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- Đất nông nghiệp khác: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 3,43 ha, kết quả thực hiện được 3,43 ha, đạt 100,00 %, không biến 
động so với năm 2021 

* Đất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 5.130,82 ha, kết quả thực hiện được 4.984,11 ha, đạt 97,14 % . 

Trong đó: 

- Đất quốc phòng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện là 
135,35 ha, kết quả thực hiện 127,33 ha, đạt 94,07 % (diện tích chưa thực hiện 

được còn 8,02 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện thu hồi, chuyển mục đích dự 
án: Doanh trại trung đội dân quân tự vệ, TT Trà Lĩnh (1,61 ha), còn lại 6,41 ha 
ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả 
thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất an ninh: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện là 3,84 ha, 
kết quả thực hiện được 3,83 ha, đạt 99,74 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên 
nhân do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả 
thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất thương mại dịch vụ: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 50,79 ha, kết quả thực hiện được 41,94 ha, đạt 82,58 % so với kế hoạch 
được duyệt (diện tích chưa thực hiện được còn 8,85 ha). Nguyên nhân do chưa 
thực hiện công trình, dự án: Bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất (Đất và trụ sở Trung tâm quản lý sau cai Lũng Moong), xã Khâm 
Thành (0,88 ha), Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp - Công ty 
TNHH đầu tư Cao Bằng, thị trấn Trà Lĩnh (0,30 ha); Địa điểm kiểm tra, tập kết 
hàng hóa, gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập 
khẩu Việt Long, xã Đình Phong (3,13 ha); Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan và 
bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi, thị trấn Trà Lĩnh (0,88 ha), còn 
lại 3,66 ha do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết 
quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: theo kế hoạch được duyệt đến 
năm 2021 toàn huyện là 43,74 ha, kết quả thực hiện được 43,92 ha, đạt 
100,41 % so với kế hoạch được duyệt, diện tích xác định cao hơn 0,18 ha do 
thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện 
cho kế hoạch năm 2021. 

- Đất cho hoạt động khoáng sản: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 
toàn huyện là 506,25 ha, kết quả thực hiện được 506,26  ha, đạt 100,10 % so với kế 
hoạch được duyệt. Diện tích xác định cao hơn 0,01 ha do thống kê đất đai năm 2020 
xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 
2021 toàn huyện là 67,06 ha, kết quả thực hiện được 64,06 ha, đạt 95,53 % so 
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với kế hoạch được duyệt (diện tích chưa thực hiện được còn 3,00 ha). Nguyên 
nhân do thống kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả 
thực hiện cho kế hoạch năm 2021. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: theo 
kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện là 2.476,12 ha, kết quả thực hiện 
được 2.381,84 ha, đạt 96,19 % so với kế hoạch được duyệt (diện tích chưa thực 

hiện được còn 94,28 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình, dự án: 
Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia, đường tỉnh 208, xã Chí Viễn, Đường Pò 
Cọt - Đoỏng Giài, xã Cao Chương, Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - 
Boong Dưới (Chí Viễn, Trùng Khánh), , xã Chí Viễn, Đường GTNT Bản Chang - 
Bản Giang, xã Đình Phong, Nhà văn hóa xóm Đỏng Luông Chi Choi (trụ sở 
UBND xã Đình Phong trụ sở cũ), xã Đình Phong, Xây mới Bưu điện huyện Trùng 
Khánh (50,56 ha) và chênh lệch 43,72 ha là do thống kê đất đai năm 2020 xác 
định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021 và do 
chỉ tiêu đất thay đổi giữa Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 2 tháng 6 năm 
2014 Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và 
do thay đổi chỉ tiêu loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng theo thông tư 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021. Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Đất danh lam, thắng cảnh: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 
toàn huyện là 15,98 ha, kết quả thực hiện được 12,81 ha, đạt 80,16 % so với 
kế hoạch được duyệt (diện tích chưa thực hiện được còn 3,17 ha). Do chưa 
thực hiện công trình Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng 
các công trình theo Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch 
thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Chuyển tiếp phần còn 
lại chưa thực hiện hết là 0,43 ha, còn lại 2,74 ha do thống kê đất đai năm 2020 
xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021. 

 - Đất sinh hoạt cộng đồng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 
toàn huyện là 6,67 ha, kết quả thực hiện được 6,09 ha, đạt 91,30 % so với kế 
hoạch được duyệt. Nguyên nhân chưa thực hiện dự án: Nhà văn hóa xóm 
Đỏng Luông Chi Choi, xã Đình Phong 0,14 ha, còn lại 5,95 ha do thống kê đất 
đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch 
năm 2021. 

 - Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 
2021 toàn huyện là 1,30 ha, kết quả thực hiện năm 2021 chưa thực hiện được do 
chưa thực hiện dự án: Khu vui chơi giải trí, cây xanh thị trấn Trùng Khánh.  

- Đất ở tại nông thôn: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 579,89 ha, kết quả thực hiện được 571,44 ha, đạt 98,54 % so với kế 
hoạch được duyệt (diện tích chưa thực hiện được 8,45 ha). Nguyên nhân do 
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chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn trên địa 
bàn 19 xã huyện Trùng Khánh. 

- Đất ở tại đô thị: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện 
là 136,96 ha, kết quả thực hiện được 116,10 ha, đạt 84,77 % so với kế hoạch 
được duyệt (diện tích chưa thực hiện được 20,86 ha). Nguyên nhân chưa thực 
hiện dự án: Lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại trong Đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chung xây dựng khu vực Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/2000 tại 
thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (0,32 ha), Công trình: 
Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh (4,74 ha), Khu đô thị 
Đông Nam thị trấn Trùng Khánh (10,04 ha) còn lại 5,76 ha do thống kê đất đai 
năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch 
năm 2021. 

- Đất trụ sở cơ quan: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện là 
10,12 ha, kết quả thực hiện được 10,28 ha, đạt 101,58 % so với kế hoạch được 
duyệt (Diện tích thực hiện cao hơn 0,16 ha do thống kê đất đai năm 2020 xác định 
là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế hoạch năm 2021). 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: theo kế hoạch được duyệt 
đến năm 2021 toàn huyện là 17,17 ha, kết quả thực hiện được 17,50 ha, đạt 
101,92 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cao hơn 0,33 ha do thống 
kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho 
kế hoạch năm 2021. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn 
huyện là 7,37 ha, kết quả thực hiện được 7,37 ha, đạt 100,00 % so với kế 
hoạch được duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: theo kế hoạch được duyệt đến năm 
2021 toàn huyện là 1.005,00 ha, kết quả thực hiện được 1.005,75 ha, đạt 
100,07 % so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân cao hơn 0,75 ha do thống 
kê đất đai năm 2020 xác định là số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho 
kế hoạch năm 2021. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 
2021 toàn huyện là 67,21 ha, kết quả thực hiện được 67,21 ha, đạt 100,00 % 
so với kế hoạch được duyệt.  

* Đất chưa sử dụng: theo kế hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện 
là 900,73 ha, kết quả thực hiện năm 2021 diện tích là 901,63 ha (diện tích đất 

chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp so với kế hoạch được duyệt là  

0,90 ha). Nguyên nhân do chưa thực hiện công trình, dự án: đường tỉnh 208, xã 
Chí Viễn, đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia, … 

2.1.2. Đánh giá kết quả thực hiện các công trình dự án đã được phê 

duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh 
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Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại Quyết định số 2827/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Trùng Khánh (32 dự án); Quyết định số 
807/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 
Bằng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh (đợt 1) (3 công trình dự án); Quyết 
định số 1197/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cao Bằng về việc Phê duyệt bổ sung các địa chỉ đấu giá quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 
Trùng Khánh (đợt 2) (2 công trình dự án); Quyết định số 1533/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Phê 
duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 huyện Trùng Khánh (đợt 3) (8 công trình, dự án), Quyết định số 
1912/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về vệc phê duyệt bổ sung 
công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh 
(Đợt 4) (1 công trình dự án). Đã được thực hiện là 12 dự án, và chuyển mục 
đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân sang đất ở trên địa bàn 07 xã, thị trấn, 
cụ thể các công trình sau: 

Bảng 2: Công trình dự án đã thực hiện được trong kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

STT Tên dự án, công trình Diện 
tích 

Địa điểm  

1 Đất giao thông     

1.1 
Đường nội đồng Nà Lung - Pác Nào xóm Nà Nôm (Xã Khâm 
Thành) 

0,31 
Xã Khâm 

Thành 

1.2 
Đường nội đồng Nà Nưa - Cốc Co xóm Đà Hoặc (Xã Khâm 
Thành) 

0,40 
Xã Khâm 

Thành 

1.3 
Đường nội đồng Bo Muôn - Đỏng Đeng xóm Phia Hồng (Xã 
Khâm Thành) 

0,30 
Xã Khâm 

Thành 

1.4 Đường nội đồng xóm Chăm Che (Xã Khâm Thành) 0,20 
Xã Khâm 

Thành 

1.5 Đường Giao thông nông thôn Bản Hang - Xã Chí Viễn 0,02 
Xã Chí 
Viễn 

1.6 Đường nội đồng Đồng Tâm - Xã Chí Viễn 0,04 
Xã Chí 
Viễn 

1.7 
Cải tạo nâng cấp Đường Tỉnh 213 (Thị trấn Trùng Khánh - Cửa 
khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) 

11,40 
Xã Ngọc 

Côn  

1.8 
Đường giao thông tổ 6 - tổ 13, thị trấn Trùng Khánh, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (công trình chuyển tiếp năm 2020) 

0,80 
TT. Trùng 

Khánh 
2 Đất sinh hoạt cộng đồng     

2.1 
Sân nhà văn hóa các xóm Pò Peo-Phia Muông, Phia Mạ, Khưa 
Hoi, Đông Sy-Nà Giào-Tự Bản, Keo Giáo-Phia Siểm (Xã Ngọc 
Côn) 

0,08 
Xã Ngọc 

Côn 

3 Đất bãi thải, xử lý chất thải     

3.1 Dự án Khu xử lý rác thải xã Thông Huề - Xã Đoài Dương 0,63 
Xã Đoài 
Dương 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện 
tích 

Địa điểm  

4 Đất xây dựng, công trình năng lượng     

4.1 
Cải tạo, chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (Cao Thăng, Đàm Thủy, Đức 
Hồng, Xuân Nội, Quang Trung, huyện Trùng Khánh) 

0,02 
Xã Đàm 
Thủy, xã 

Đức Hồng 
5 Đất khu du lịch     

5.1 

Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng các 
công trình theo Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài 
nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung 
Quốc) -Xã Đàm Thủy 

2,02 
Xã Đàm 

Thủy 

6 Đất ở tại đô thị     

6.1 CMĐ đất ở tại đô thị tại thị trấn Trà Lĩnh 0,07 
TT. Trà 

Lĩnh 

6.2 CMĐ đất ở tại đô thị tại thị trấn Trùng Khánh 0,11 
TT. Trùng 

Khánh 
7 Đất ở tại nông thôn     

7.1 CMĐ đất ở tại nông thôn xã Đàm Thủy 0,06 
Xã Đàm 

Thủy 

7.2 CMĐ đất ở tại nông thôn xã Đoài Dương 0,24 
Xã Đoài 
Dương 

7.3 CMĐ đất ở tại nông thôn xã Đức Hồng 0,07 
Xã Đức 
Hồng 

7.4 CMĐ đất ở tại nông thôn xã Ngọc Côn 0,03 
Xã Ngọc 

Côn 

7.5 CMĐ đất ở tại nông thôn xã Phong Châu 0,03 
Xã Phong 

Châu 

2.1.3. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê 

duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh 

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh đã tổ chức 
triển khai việc 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 tính đến 31/12/2021 như sau: 

Bảng 3: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 

Diện tích chuyển mục đích 
theo kết quả thực hiện 

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
KHSDĐ 
được phê 

duyệt theo 
QĐ số 

2827/QĐ-
UBND 
ngày 

31/12/2020 

Kết 
quả  
thực 
hiện 
(ha) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích 
CMĐ 
chưa 

thực hiện 
được 
(hoặc 

vượt chỉ 
tiêu) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN 102,02 14,07 13,79 -87,95 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 28,35 5,66 19,96 -22,69 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN   #DIV/0!  
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1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 24,05 5,22 21,70 -18,83 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 2,12 0,61 28,77 -1,51 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 52,75   -52,75 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   #DIV/0!  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 12,69 2,57 20,25 -10,12 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,06 0,01 16,67 -0,05 

2 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 
ở chuyển sang đất ở 

PKO/OTC 0,28   -0,28 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt 
là 102,02 ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 14,07 ha, giảm 87,95 ha và đạt 
13,79% so với kế hoạch. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được duyệt là  
28,35  ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 5,66 ha, giảm 22,69 ha và đạt 19,96% so 
với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất 
trồng lúa nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn, 
Đường Pò Cọt - Đoỏng Giài, xã Cao Chương, Đường GTNT Bản Chang - Bản 
Giang, xã Đình Phong,… 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế 
hoạch được duyệt là  24,05  ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 5,22 ha, giảm 18,83 
ha và đạt 21,70% so với kế hoạch. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án 
dự kiến lấy vào đất trồng cây hàng năm khác nhưng chưa chuyển mục đích như: 
Đường tỉnh 208; Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà 
Lĩnh, thị trấn Trà Lĩnh,… 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được 
duyệt là  2,12  ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 0,61 ha, giảm 1,51 ha và đạt 
28,77%. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng 
cây lâu năm nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn, 
Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh,…  

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được 
duyệt là  52,75  ha, diện tích chưa thực hiện được. Nguyên nhân là do một số 
công trình, dự án dự kiến lấy vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa chuyển mục 
đích như: Đường tỉnh 208; Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia; Địa điểm 
kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy 
hải sản xuất nhập khẩu Việt Long, xã Đình Phong. 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch được 
duyệt là  12,69  ha, thực hiện đến 31/12/2021 là 2,57 ha, giảm 10,12 ha và đạt 
20,25 %. Nguyên nhân là do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất rừng 
sản xuất nhưng chưa chuyển mục đích như: Đường tỉnh 208, xã Chí Viễn, 
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Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia; Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan 
và bãi tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi, thị trấn Trà Lĩnh,.. do một 
số dự án phải xin cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện như dự án: Khu tái định 
cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà Lĩnh. 

 + Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: Kế hoạch 
được duyệt là  0,06  ha, đến 31/12/2021 là 0,01 ha, giảm 0,05 ha và đạt 16,67 %. 
Nguyên nhân do chưa thực hiện chuyển mục đích sang đất ở. 

- Nguyên nhân kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đạt thấp so 
với kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt: 

+ Do Luật đất đai 2013 có ràng buộc thêm nhiều quy định mới trước khi 
thực hiện công tác thu hồi đất, như: Phải trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 
đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; các dự án khi thực hiện 
phải tổ chức định giá đất cụ thể tại thời điểm thu hồi đất, ... nên mất nhiều thời 
gian, thủ tục thực hiện. 

+ Các đơn vị chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong của ngành, 
lĩnh vực mình quản lý không sát với khả năng thực hiện (khả năng bố trí vốn), 
đăng ký thực hiện với số lượng dự án rất lớn (nhất là các dự án về đất ở, đất đấu 
giá quyền sử dụng, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) nhưng không huy động 
đủ vốn để thực hiện, do đó không có kinh phí thực hiện. 

+ Các công trình dự án đăng ký thực hiện với diện tích lớn cụ thể như: 
Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh 10,04 ha, Khu trung chuyển phục 
vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao 
Bằng 80,00 ha, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu tái 
định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 
Bằng 14 ha, nhưng đến nay chưa thực hiện,.. 

2.1.4. Kết quả thực hiện chuyển mục đích đất chưa sử dụng vào sử 

dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh 

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Trùng Khánh đã tổ chức 
triển khai việc chuyển mục đích sử dụng đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo 
kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất tính đến 31/12/2021 như sau: 

Bảng 4 : Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 
Kết quả thực hiện đưa đất 
chưa sử dụng vào sử dụng 

STT Mục đích sử dụng đất Mã 

Diện tích 
KHSDĐ 
được phê 

duyệt theo 
QĐ số 

2827/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2020 

Kết quả thực 
hiện đưa đất 
chưa sử dụng 
vào sử dụng 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP     -      -     
1.1 Đất trồng lúa LUA      
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC      
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK      
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN      
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH      
1.6 Đất rừng sản xuất RSX      
1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS      
1.8 Đất làm muối LMU       
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH       
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN               1,36                   0,78  57,35 
2.1 Đất quốc phòng CQP       
2.2 Đất an ninh CAN       
2.3 Đất khu công nghiệp SKK                                
2.4 Đất khu chế xuất SKT       
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN       
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD               0,12      
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC       
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS      

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

DHT 0,50                 0,78  156,00 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT       
2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL       
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA       
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,25    
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,44    
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC       
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS       
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN       
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON       

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

NTD       

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

SKX       

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,05     
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV       
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN       
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON       
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC       
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

* Kế hoạch khai thác đất chưa sử dụng đưa vào đất phi nông nghiệp 

- Khai thác đất chưa sử dụng chuyển sang đất thương mại, dịch vụ: Kế 
hoạch được duyệt là  0,12  ha, đến 31/12/2021 chưa thực hiện. Nguyên nhân là 
do một số công trình, dự án dự kiến lấy vào đất chưa sử dụng nhưng chưa thực 
hiện được như: Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan và bãi tập kết hàng hóa 
xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi; Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công chế 
biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu Việt Long,.. 

- Khai thác đất chưa sử dụng chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế hoạch được duyệt là 0,50 ha, thực hiện đến 
31/12/2021 là  0,78  ha, đạt 156,00% so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân 
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là do thực hiện dự án: Đường tỉnh 213; Sân nhà văn hóa các xóm Pò Peo-Phia 
Muông, Phia Mạ, Khưa Hoi, Đông Sy-Nà Giào-Tự Bản, Keo Giáo-Phia Siểm 
(Xã Ngọc Côn). 

- Khai thác đất chưa sử dụng chuyển sang đất ở tại nông thôn: Kế hoạch 
được duyệt là 0,25 ha, đến 31/12/2021 chưa thực hiện được. 

- Khai thác đất chưa sử dụng chuyển sang đất ở tại đô thị: Kế hoạch được 
duyệt là 0,44 ha, đến 31/12/2021 chưa thực hiện được. 

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 

Nhìn chung, việc thực hiện chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trong kế 
hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện đã theo sát và về cơ bản đã đạt được 
theo các chỉ tiêu đã đề ra. Quá trình sử dụng đất đều dựa trên những quan điểm 
khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ chống thoái 
hoá đất, đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của huyện. 

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thực hiện các công trình dự án còn thấp, không 
theo kế hoạch được duyệt là do: 

- Việc triển khai các thủ tục đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền, trong đó, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu triển 
khai mất nhiều thời gian, vướng mắc nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến việc 
dự án triển khai chậm, GPMB chậm phần lớn là do chủ đầu tư và người có đất 
không thỏa thuận được giá đền bù. 

- Chính sách giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề: Trong quá trình triển 
khai thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải quyết việc 
chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người dân có đất bị thu hồi 
phát sinh vướng mắc như về chính sách hỗ trợ cho người dân để xác định, lựa 
chọn việc làm, lựa chọn hướng chuyển đổi nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo, 
cho học nghề đối với người dân bị thu hồi đất là rất khó. 

- Giá đất cụ thể để áp dụng trong bồi thường: Việc định giá đất cụ thể để 
tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được xác định trên cơ sở “giá đất phổ 
biến trên thị trường”, tuy nhiên, để xác định một cách đầy đủ giá đất phổ biến 
trên thị trường cần theo dõi, giám sát và tổng hợp được đầy đủ chính xác và kịp 
thời các thông tin giao dịch về quyền sử dụng đất trên từng địa bàn, nhất là đối 
với đất ở. Đối với đất nông nghiệp, những giao dịch về chuyển quyền sử dụng 
giữa những người sản xuất nông nghiệp với nhau là rất ít, không phổ biến, nên 
việc xác định giá đất cụ thể để áp dụng trong bồi thường là rất khó khăn. 

- Về việc xác minh loại đất và chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất để 
thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do các hộ tự chia 
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tách chuyển nhượng cho con cháu mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo 
quy định. 

- Việc quảng bá các dự án đầu tư chưa hấp dẫn, chưa thu hút được vốn 
đầu tư trong và ngoài nước, đôi khi còn bị động trong quá trình lập quy hoạch 
sử dụng đất. 

- Do diễn biến phức tạp của biến đổi khi hậu, thiên tai, dịch bệnh trên 
người và vật nuôi, đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phải thực 
hiện các biện pháp giãn cách xã hội, tập trung nhiều nguồn lực cho công tác 
phòng, chống đại dịch, phải điều chỉnh một số chính sách về thuế ... đã tác động 
không nhỏ đến thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm. 

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên 
phải lùi tiến độ thực hiện. 

- Quy hoạch, kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trùng 
Khánh được lập và thực hiện theo thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 thông tư về Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất, nay kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được lập theo 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, do vậy một 
số chỉ tiêu, tiêu chí loại đất bị thay đổi cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đánh 
giá chỉ tiêu đạt thấp. 

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 

Nguyên nhân chủ quan: 

- Các cơ quan, ban ngành, tổ chức chưa thực sự quan tâm trong việc đăng ký 
nhu cầu sử dụng đất của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch sử dụng đất đầy đủ, 
sát với điều kiện thực tế và khả năng thực hiện dẫn đến có những công trình đăng 
ký nhu cầu nhưng không triển khai thực hiện được. 

- Năng lực quản lý của nhà đầu tư còn hạn chế: Không hoàn thành các thủ 
tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật dẫn đến 
chậm hoặc phải hủy bỏ dự án; không dự tính được các hạng mục và chi phí phát 
sinh trong quá trình thực hiện dự án. Sự phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên 
quan chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình. 

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự 
thống nhất, tình trạng phát sinh các công trình dự án không theo kế hoạch sử dụng 
đất vẫn xảy ra. Việc gắn kết giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phát triển 
các ngành, quy hoạch xây dựng đô thị và khu dân cư nông thôn còn chưa đồng bộ. 

Nguyên nhân khách quan: 
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- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc: Tiến 
độ giải phóng mặt bằng không theo đúng kế hoạch giao đất cho dự án. 

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, 
trong đó có hai khâu yếu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây 
dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất. 

- Điều kiện thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, dẫn 
đến dự án thực hiện bị chậm tiến độ. 

 Biện pháp khắc phục những tồn tại trong kế hoạch sử dụng  

- Đề nghị các cấp, các ngành trong huyện, tỉnh quan tâm đăng ký những 
công trình dự án đã có chủ trương, đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế 
hoạch sử dụng đất 2022 của huyện đầy đủ và đúng thời gian quy định, đảm bảo 
chất lượng; hạn chế tình trạng phát sinh những công trình mới nhưng không nằm 
trong kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Bám sát theo kế hoạch đầu tư công đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt. 

- Không đưa vào trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 những công trình 
chưa có chủ trương, chưa được ghi vốn đúng theo quy định. Bởi vì vốn là điều 
kiện quan trọng nhất để thực hiện dự án, cần phải xác định rõ nguồn vốn, số vốn 
cần để thực hiện từng công trình dự án trong năm kế hoạch. 

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công trình dự án đã đăng ký đầu tư 
được thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình 
thực hiện dự án. 

- Các cơ quan, ban ngành ở các cấp kịp thời phối hợp giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm 
bảo lợi ích của người dân cũng như nhà đầu tư khi thực hiện dự án. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện nay tỉnh đang triển khai lập kế hoạch cấp tỉnh, do đó chưa có số liệu 
phân khai cấp tỉnh để phân bổ cho cấp huyện. 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1 Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất 

Thực hiện theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Trùng Khánh, 
trên cơ sở đó UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các công trình, dự 
án. Bên cạnh đó các công trình dự án chưa thực hiện do thiếu vốn đầu tư, công tác 
giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn gặp nhiều khó khăn, một số công 
trình do lập hồ sơ thi công và hồ sơ đất đai chậm nên chưa thực hiện được trong 
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năm 2021 do vậy trong năm 2022 sẽ tiếp tục chuyển tiếp 33 công trình, dự án vào 
thực hiện (trong đó có 01 công trình Chuyển tiếp phần còn lại chưa thực hiện hết 
chuyển tiếp sang năm 2022) để đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đề suất hủy bỏ 03 công trình do quá 3 
năm chưa thực hiện. 

 Bảng 5 : Các công trình, dự án chưa thực hiện được chuyển tiếp 
    trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh 

STT Hạng mục 
Diện 
tích 

Địa điểm  

1 Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia  19,53 

TT Trà Lĩnh, 
xã Quang 
Hán, Xuân 

Nội, Tri 
Phương 

2 

Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã 
Cách Linh, xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn 
Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn 
(huyện Trùng Khánh) 

28,96 Xã Chí Viễn 

3 
Đường Tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) - cửa 
khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) 

12,57 Xã Đàm Thủy 

4 Đường Pò Cọt - Đoỏng Giài 0,15 
Xã Cao 
Chương 

5 
Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - Boong Dưới 
(Chí Viễn, Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng 

0,80 Xã Chí Viễn 

6 Đường GTNT Bản Chang - Bản Giang 0,20 
Xã Đình 
Phong 

7 Đường vào xớm Pác Gọn 0,02 
Xã Đình 
Phong 

8 Đường nội đồng xóm Nà Thông 0,05 
Xã Phong 

Nặm 

9 Đường ra vùng sản xuất xóm Đà Bè 0,06 
Xã Phong 

Nặm 

10 Xây mới Bưu điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 0,17 
TT. Trùng 

Khánh 

11 
Bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất (Đất và trụ sở Trung tâm quản lý sau cai Lũng Moong) 

0,88 
Xã Khâm 

Thành 

12 
Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà 
Lĩnh  

4,74 
TT. Trùng 

Khánh 

13 Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh  10,04 
TT. Trùng 

Khánh 

14 
Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, 
thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 

80,00 TT. Trà Lĩnh 
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STT Hạng mục 
Diện 
tích 

Địa điểm  

15 Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh 2,43 
TT. Trà Lĩnh, 
xã Quang Hán 

16 Chợ gia súc thị trấn Trùng Khánh 0,86 
TT. Trùng 

Khánh 

17 
Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc 
Huyện ủy Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,24 
TT. Trùng 

Khánh 

18 Xây mới trụ sở UBND xã Đoài Dương 0,37 
Xã Đoài 
Dương 

19 

Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng các 
công trình theo Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài 
nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung 
Quốc) - Chuyển tiếp phần còn lại chưa thực hiện hết 

0,43 Xã Đàm Thủy 

20 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu 
tái định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục hạ tầng giao thông)  

3,00 
TT. Trùng 

Khánh 

21 
Nhà văn hóa xóm Đỏng Luông Chi Choi (trụ sở UBND xã 
Đình Phong trụ sở cũ) 

0,14 
Xã Đình 
Phong 

22 

Lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại trong Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Trà Lĩnh, tỉnh Cao 
Bằng tỷ lệ 1/2000 tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng 

0,32 TT. Trà Lĩnh 

23 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu 
tái định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục đất ở)  

11,00 
TT. Trùng 

Khánh 

24 
Đường giao thông nội thị tổ 2- tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,60 
TT. Trùng 

Khánh 

25 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh 0,58 
TT. Trùng 

Khánh 

26 
Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, 
thị trấn Trà Lĩnh 

0,03 TT. Trà Lĩnh 

27 
Khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đỏng Luông 2), thị trấn Trùng 
Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,29 
TT. Trùng 

Khánh 

28 
Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp - Công ty 
TNHH đầu tư Cao Bằng 

0,30 TT. Trà Lĩnh 

29 
Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công chế biến sản 
phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu Việt Long 

3,13 
Xã Đình 
Phong 

30 
Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan và bãi tập kết hàng hóa 
xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi 

0,88 TT. Trà Lĩnh 

31 
Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực 
kinh tế cửa khẩu của công ty TNHH Thương mại Thu Công 

1,81 TT. Trà Lĩnh 

32 
Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường tại mỏ Xum Lếch - Phia Gà, xã 

3,81 
Xã Khâm 

Thành 
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STT Hạng mục 
Diện 
tích 

Địa điểm  

Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

33 Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ, cây dược liệu, xã Đoài Dương 15,01 
Xã Đoài 
Dương 

 

+ Đề xuất huỷ bỏ 03 công trình do không khả thi, quá 3 năm không thực 
hiện được: 

Bảng 6: Công trình dự án đề nghị hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

STT Hạng mục 
Diện 
tích 
 (ha) 

Địa điểm  
 

1 
Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản 
đường địa phương huyện trùng khánh  

3,63 Xã Đình Phong 

2 Doanh trại trung đội dân quân tự vệ, TT Trà Lĩnh 1,61 TT. Trà Lĩnh 

3 Đường giao thông xóm Nà Thông  0,05 Xã Phong Nặm 

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

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai để phát triển kinh tế - xã hội trong 
năm 2022 của huyện Trùng Khánh; đáp ứng mục tiêu quốc phòng, an ninh và 
bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh lương thực và chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu… Trên cơ sở các chỉ tiêu quy hoạch, định hướng phát triển 
của các ngành, lĩnh vực và các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện 
trong năm 2022 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành; 
huyện Trùng Khánh đã tổng hợp, cân đối quỹ đất và xác định các chỉ tiêu sử 
dụng đất đến năm 2022 cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp khác: Tăng 15,01 ha, trên địa bàn xã Đoài Dương 
15,01 ha.  

- Đất quốc phòng: tăng 1,48 ha, trên địa bàn xã Cao Thăng 1,08 ha, xã Đàm 
Thủy 0,40 ha. 

- Đất an ninh: tăng 0,21 ha, trên địa bàn xã Đức Hồng 0,21 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: tăng 7,32 ha, trên địa bàn trên địa bàn TT. Trà 
Lĩnh 3,31 ha, xã Đình Phong 3,13 ha, xã Khâm Thành 0,88 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: tăng 82,43 ha, trên địa bàn trên địa 
bàn TT. Trà Lĩnh 81,95 ha, xã Quang Hán 0,48 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu dựng, làm đồ gốm: tăng 3,81 ha, trên địa bàn trên 
địa bàn xã Khâm Thành. 
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- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện, cấp xã: 

+ Đất giao thông: tăng 83,95 ha, trên địa bàn các xã thị trấn: TT. Trà 
Lĩnh 19,11 ha, TT. Trùng Khánh 6,60 ha, xã Chí Viễn 29,76 ha, xã Đàm 
Thủy 12,57 ha, xã Đình Phong 0,22 ha, xã Ngọc Côn 0,10 ha, xã Phong Nặm 
1,21 ha, xã Quang Hán 4,70 ha, xã Tri Phương 5,20 ha, xã Xuân Nội 4,33 ha. 

+ Đất thủy lợi: tăng 0,30 ha, trên địa bàn xã Cao Chương 0,30 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: tăng 1,31 ha, trên địa bàn các xã thị 
trấn: TT. Trùng Khánh 0,80 ha, xã Đàm Thủy 0,10 ha, xã Đình Phong 0,14 
ha, xã Phong Nặm 0,05 ha, xã Quang Hán 0,02 ha, xã Quang Trung 0,20 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: tăng 0,15 ha, trên địa bàn xã Cao Thăng 
0,15 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao: tăng 2,35 ha, trên địa bàn các 
xã: Xã Đàm Thủy 2,00 ha, Phong Nặm 0,35 ha. 

+ Đất xây dựng công trình năng lượng: tăng 0,03 ha trên địa bàn xã 
Đàm Thủy 0,02 ha, xã Đức Hồng 0,01 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở bưu chính, viễn thông: tăng 0,17 ha, trên địa bàn 
thị trấn Trùng Khánh. 

+ Đất Chợ: tăng 0,86 ha, trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Tăng 0,43 ha trên địa bàn xã Đàm Thủy. 

- Đất ở tại nông thôn: Tăng 9,58 ha, trên địa bàn các xã Cao Chương 
0,20 ha, xã Cao Thăng 0,22 ha, Xã Chí Viễn 0,19 ha, xã Đàm Thủy 0,43 ha, 
xã ĐÌnh Phong 0,90 ha, xã Đoài Dương 0,19 ha, xã Đức Hồng 0,28 ha, xã 
Khâm Thành 0,07 ha, xã Lăng Hiếu 0,05 ha, xã Ngọc Côn 0,60 ha, xã Ngọc 
Khê 0,54 ha, xã Phong Châu 0,30 ha, xã Phong Nặm 0,18 ha, xã Quang Hán 
1,52 ha, xã Quang Trung 0,86 ha, xã Quang Vinh 2,00 ha, xã Tri Phương 0,50 
ha, xã Trung Phúc 0,15 ha, xã Xuân Nội 0,40 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Tăng 26,46 ha, trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh 0,25 ha, 
thị trấn Trùng Khánh 26,21 ha, trong đó:  

+ Tăng do thực hiện dự án khu dân cư đô thị là 26,00 ha tại thị trấn Trà 
Lĩnh 0,03 ha, thị trấn Trùng Khánh 25,97 ha. 

+ Tăng do thực hiện chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân là 0,46 ha, 
trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh 0,22 ha, thị trấn Trùng Khánh 0,24 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Tăng 1,46 ha, trên địa bàn thị trấn Trà 
Lĩnh 0,07 ha, thị trấn Trùng Khánh 0,82 ha, xã Đoài Dương 0,37 ha, xã Đức 
Hồng 0,20 ha.  

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, 
lĩnh vực 
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Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn huyện đối soát với kết quả thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất đất năm 2021 và chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 của huyện được tổng 
hợp như sau: 

- Đất nông nghiệp 62.706,62 ha, chiếm 91,14% so với tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp 5.193,29 ha, chiếm 7,55% so với tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng 900,39 ha, chiếm 1,31% so với tổng diện tích tự nhiên. 

Bảng 7 : Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2022 
Hiện trạng đến 

31/12/2021 
Kế hoạch SDĐ 

năm 2022 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ Cấu 

Tổng diện 
tích 

Tỷ lệ 
(%) so 

với 
TDT 

tự 
nhiên 

Biến động 
 diện tích 
2022/2021 
Tăng  (+); 
Giảm  (-) 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7)  (8) 
1 Đất nông nghiệp NNP 62.914,56 91,45 62.706,62 91,14 -207,94 
  Trong đó:        
1.1 Đất trồng lúa LUA 6.535,18 9,50 6.464,91 9,40 -70,27 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa LUC      
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.990,46 8,71 5.942,02 8,64 -48,44 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 505,61 0,73 503,57 0,73 -2,04 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 37.526,06 54,54 37.455,73 54,44 -70,33 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 3.452,28 5,02 3.452,28 5,02  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8.845,50 12,86 8.813,69 12,81 -31,81 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN 5.337,92 7,76 5.337,92 7,76  

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 56,04 0,08 55,98 0,08 -0,06 
1.8 Đất làm muối LMU      
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3,43 0,00 18,44 0,03 15,01 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.984,11 7,24 5.193,29 7,55 209,18 
  Trong đó:        
2.1 Đất quốc phòng CQP 127,33 0,185 128,81 0,19 1,48 
2.2 Đất an ninh CAN 3,83 0,006 4,04 0,01 0,21 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK      
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN      
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 41,94 0,061 48,86 0,07 6,92 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 43,92 0,06 126,35 0,18 82,43 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản 

SKS 506,26 0,74 506,26 0,74  

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm 

SKX 64,06 0,09 67,87 0,10 3,81 

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

DHT 2.381,84 3,46 2.464,99 3,58 83,15 

  Trong đó:        
  Đất giao thông DGT 2.033,85 2,96 2.111,98 3,07 78,13 
  Đất thủy lợi DTL 90,58 0,13 90,73 0,13 0,15 
  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,74 0,00 2,05 0,00 1,31 
  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,29 0,01 5,44 0,01 0,15 
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Hiện trạng đến 
31/12/2021 

Kế hoạch SDĐ 
năm 2022 

TT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ Cấu Tổng diện 

tích 

Tỷ lệ 
(%) so 

với 
TDT 

tự 
nhiên 

Biến động 
 diện tích 
2022/2021 
Tăng  (+); 
Giảm  (-) 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7)  (8) 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào 

tạo 
DGD 45,39 0,07 45,39 0,07  

  
Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể 

thao 
DTT 7,18 0,01 9,53 0,01 2,35 

  Đất công trình năng lượng DNL 52,31 0,08 52,34 0,08 0,03 

  
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 1,19 0,00 1,36 0,00 0,17 

  Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG      
  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,50 0,00 0,50 0,00  
  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,57 0,01 8,57 0,01  
  Đất cơ sở tôn giáo TON 4,41 0,01 4,41 0,01  

  
Đất làm nghĩa trang,  nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng 

NTD 92,87 0,13 92,87 0,13  

  
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
DKH      

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 31,69 0,05 31,69 0,05  
  Đất chợ DCH 7,27 0,01 8,13 0,01 0,86 
2.10 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 12,81 0,02 13,24 0,02 0,43 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,09 0,01 6,09 0,01  

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV      

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 571,44 0,83 580,92 0,84 9,48 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 116,10 0,17 140,06 0,20 23,96 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,28 0,01 11,57 0,02 1,29 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 17,50 0,03 17,18 0,02 -0,32 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG      
2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,37 0,01 7,37 0,01  
2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.005,75 1,46 1.002,09 1,46 -3,66 
2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 67,21 0,10 67,21 0,10  
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK      

3 Đất chưa sử dụng CSD 901,63 1,31 900,39 1,31 -1,24 

a. Đất nông nghiệp 

Năm 2022 đất nông nghiệp có diện tích 62.706,62 ha, chiếm 91,14 % diện 
tích tự nhiên, giảm 207,94 ha, so với năm 2021 có 62.914,56 ha. Diện tích đất 
nông nghiệp không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 62.706,62 ha. Cụ 
thể các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa năm 2022 là 6.464,91 ha, chiếm 9,40% diện tích tự nhiên, 
giảm 70,27 ha so với năm 2021 có 6.535,18 ha. Diện tích không thay đổi mục 
đích so với năm hiện trạng là 6.464,91 ha.  

Diện tích đất lúa giảm do chuyển sang các loại: 
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+ Đất quốc phòng 0,57 ha,  

+ Đất an ninh 0,21 ha, 

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,83 ha,  

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 37,00 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,03 ha 

+Đất giao thông 9,66 ha, 

+ Đất thủy lợi 0,20 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,10 ha,  

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,15 ha,  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 2,00 ha,  

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông 0,17 ha 

+ Đất chợ 0,20 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn 5,49 ha,  

+ Đất ở tại đô thị 13,24 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,42 ha,  

Đất trồng lúa phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 212,08 ha, TT. Trùng Khánh 
173,04 ha, xã Cao Chương 284,65 ha, xã Cao Thăng 308,54 ha, xã Chí Viễn 
522,30 ha, xã Đàm Thủy 369,97 ha, xã Đình Phong 367,27 ha, xã Đoài Dương 
611,94 ha, xã Đức Hồng 513,73 ha, xã Khâm Thành 311,72 ha, xã Lăng Hiếu 
374,32 ha, xã Ngọc Côn 303,96 ha, xã Ngọc Khê 338,93 ha, xã Phong Châu 
242,67 ha, xã Phong Nặm 166,73 ha, xã Quang Hán 350,60 ha, xã Quang Trung 
213,88 ha, xã Quang Vinh 63,65 ha, xã Tri Phương 186,15 ha, xã Trung Phúc 
368,50 ha, xã Xuân Nội 180,28 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác năm 2022 là 5.942,02 ha, chiếm 8,64 % 
diện tích tự nhiên, thực giảm 48,44 ha so với năm 2021 có 5.990,46 ha. Diện 
tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 5.942,02 ha. Trong đó: 

Giảm 48,44 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất quốc phòng 0,51 ha, 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12,44 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,24 ha 

+Đất giao thông 16,19 ha, 

+ Đất thủy lợi 0,10 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,81 ha,  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,35 ha,  
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+ Đất công trình năng lượng 0,02 ha, 

+ Đất chợ 0,66 ha, 

+ Đất danh lam, thắng cảnh 0,43 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn 3,68 ha,  

+ Đất ở tại đô thị 12,04 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,97 ha,  

Đất trồng cây hàng năm khác phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 68,95 ha, TT. 
Trùng Khánh 249,90 ha, xã Cao Chương 219,60 ha, xã Cao Thăng 208,75 ha, xã 
Chí Viễn 300,79 ha, xã Đàm Thủy 386,15 ha, xã Đình Phong 519,88 ha, xã Đoài 
Dương 383,40 ha, xã Đức Hồng 394,44 ha, xã Khâm Thành 307,34 ha, xã Lăng 
Hiếu 341,51 ha, xã Ngọc Côn 149,67 ha, xã Ngọc Khê 370,50 ha, xã Phong 
Châu 147,51 ha, xã Phong Nặm 136,70 ha, xã Quang Hán 245,18 ha, xã Quang 
Trung 221,72 ha, xã Quang Vinh 647,55 ha, xã Tri Phương 224,47 ha, xã Trung 
Phúc 241,85 ha, xã Xuân Nội 176,16 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Năm 2022 là 503,57 ha, chiếm 0,73 % diện tích 
tự nhiên, giảm 2,04 ha so với năm 2021 có 505,61 ha. Diện tích không thay đổi 
mục đích so với năm hiện trạng là 503,57 ha. Trong đó: 

Diện tích giảm 2,04 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,39 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,05 ha,  

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,15 ha,  

+ Đất ở tại nông thôn 0,35 ha,  

+ Đất ở tại đô thị 0,25 ha, 

Đất trồng cây lâu năm phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 14,02 ha, TT. Trùng 
Khánh 63,25 ha, xã Cao Chương 14,68 ha, xã Cao Thăng 14,96 ha, xã Chí Viễn 
44,99 ha, xã Đàm Thủy 44,99 ha, xã Đình Phong 25,08 ha, xã Đoài Dương 
37,95 ha, xã Đức Hồng 44,22 ha, xã Khâm Thành 29,41 ha, xã Lăng Hiếu 19,00 
ha, xã Ngọc Côn 9,95 ha, xã Ngọc Khê 19,42 ha, xã Phong Châu 21,71 ha, xã 
Phong Nặm 10,91 ha, xã Quang Hán 58,21 ha, xã Quang Trung 14,84 ha, xã 
Quang Vinh 9,64 ha, xã Tri Phương 2,57 ha, xã Trung Phúc 20,32 ha, xã Xuân 
Nội 20,32 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Năm 2022 là 37.455,73 ha, chiếm 54,44 % diện tích 
tự nhiên, giảm 70,33 ha so với năm 2021 có 37.526,06 ha. Diện tích không thay 
đổi mục đích so với năm hiện trạng là 37.455,73 ha.  

 Diện tích giảm 70,33 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất nông nghiệp khác 15,01 ha, 
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+ Đất thương mại, dịch vụ 3,48 ha,  

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,31 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,71 ha 

+Đất giao thông 46,60 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,21 ha,  

+ Đất công trình năng lượng 0,01 ha,  

Đất rừng phòng hộ phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 243,21 ha, TT. Trùng Khánh 
265,49 ha, xã Cao Chương 265,49 ha, xã Cao Thăng 1.593,87 ha, xã Chí Viễn 
2.631,66 ha, xã Đàm Thủy 2.600,19 ha, xã Đình Phong 1.150,86 ha, xã Đoài 
Dương 1.150,86 ha, xã Đức Hồng 2.178,47 ha, xã Khâm Thành 2.971,60 ha, xã 
Lăng Hiếu 2.109,36 ha, xã Ngọc Côn 515,34 ha, xã Ngọc Khê 846,36 ha, xã 
Phong Châu 1.308,03 ha, xã Phong Nặm 1.110,89 ha, xã Quang Hán 2.371,46 
ha, xã Quang Trung 1.067,92 ha, xã Quang Vinh 4.307,70 ha, xã Tri Phương 
1.929,24 ha, xã Trung Phúc 2.132,31 ha, xã Xuân Nội 1.661,51 ha. 

- Đất rừng đặc dụng: Năm 2022 là 3.452,28 ha, chiếm 5,02 % diện tích tự 
nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 3.452,28 ha. 
Được phân bổ tại xã Đàm Thủy. 

- Đất rừng sản xuất: Năm 2022 là 8.813,69 ha, chiếm 12,81 % diện tích tự 
nhiên, giảm 31,81 ha so với năm 2021 có 8.845,50 ha. Diện tích không thay đổi 
mục đích so với năm hiện trạng là 8.813,69 ha.  

Diện tích giảm do chuyển sang đất: 

+ Đất thương mại, dịch vụ 2,35 ha,  

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 19,05 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,78 ha 

+Đất giao thông 9,00 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 0,63 ha. 

Đất rừng sản xuất phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 602,60 ha, TT. Trùng Khánh 
328,38 ha, xã Cao Chương 1.129,31 ha, xã Cao Thăng 601,13 ha, xã Chí Viễn 
528,53 ha, xã Đàm Thủy 91,69 ha, xã Đình Phong 831,79 ha, xã Đoài Dương 
271,03 ha, xã Đức Hồng 143,75 ha, xã Khâm Thành 485,79 ha, xã Lăng Hiếu 
21,81 ha, xã Ngọc Khê 460,12 ha, xã Phong Châu 445,08 ha, xã Quang Hán 
837,19 ha, xã Quang Trung 917,95 ha, xã Quang Vinh 10,02 ha, xã Tri Phương 
119,80 ha, xã Trung Phúc 251,15 ha, xã Xuân Nội 736,57 ha. 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 4.702,69 ha, không 

biến động so với năm 2021. 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 321,56 
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ha, TT. Trùng Khánh 187,43 ha, xã Cao Chương 755,47 ha, xã Cao Thăng 
506,43 ha, xã Chí Viễn 313,41 ha, xã Đàm Thủy 78,30 ha, xã Đình Phong 
492,03 ha, xã Đoài Dương 206,12 ha, xã Đức Hồng 101,10 ha, xã Khâm Thành 
77,77 ha, xã Lăng Hiếu 10,25 ha, xã Ngọc Khê 161,16 ha, xã Phong Châu 
255,25 ha, xã Quang Hán 467,94 ha, xã Quang Trung 662,29 ha, xã Quang Vinh 
4,54 ha, xã Tri Phương 101,64 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2022 là 55,98 ha, chiếm 0,08 % diện tích 
tự nhiên, giảm 0,06 ha so với năm 2021 có 56,04 ha. Diện tích không thay đổi 
mục đích so với năm hiện trạng là 55,98 ha. Diện tích giảm do chuyển sang: 

 + Đất ở tại nông thôn 0,06 ha,  

Đất nuôi trồng thủy sản phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 1,76 ha, TT. Trùng 
Khánh 2,10 ha, xã Cao Chương 2,55 ha, xã Cao Thăng 1,96 ha, xã Chí Viễn 
5,40 ha, xã Đàm Thủy 0,55 ha, xã Đình Phong 8,31 ha, xã Đoài Dương 2,88 ha, 
xã Đức Hồng 2,98 ha, xã Khâm Thành 3,57 ha, xã Lăng Hiếu 0,96 ha, xã Ngọc 
Côn 4,65 ha, xã Ngọc Khê 4,65 ha, xã Phong Châu 1,20 ha, xã Phong Nặm 3,61 
ha, xã Quang Hán 4,35 ha, xã Quang Trung 1,45 ha, xã Quang Vinh 1,45 ha, xã 
Tri Phương 1,45 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Năm 2022 là 18,44 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự 
nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 3,43 ha, tăng 
15,01 ha do lấy từ đất: 

 + Đất rừng phòng hộ 15,01 ha. 

 Diện tích tăng lên để thực hiện: Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ, cây dược liệu, 
xã Đoài Dương. 

Đất nông nghiệp khác phân bố tại: xã Đoài Dương 15,01 ha, xã Lăng 
Hiếu 3,43 ha. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.193,29 ha, chiếm 7,55 % diện 
tích tự nhiên, tăng 209,18 ha so với năm 2021 có 4.984,11 ha. Diện tích đất phi 
nông nghiệp không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 4.984,11 ha. Cụ thể 
các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng: Năm 2022 là 128,81 ha. Diện tích không thay đổi mục 
đích so với năm hiện trạng là 127,33 ha, tăng 1,48  ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,57 ha;  

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,51 ha,  

+ Đất cơ sở thương mại, dịch vụ 0,40 ha.  

Diện tích tăng lên để thực hiện dự án:  
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STT Tên dự án, công trình 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm  

1 
Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực 
phòng thủ huyện Trùng Khánh 

1,08 Xã Cao Thăng 

2 
Trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuân 
viên cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, huyện 
Trùng Khánh 

0,40 Xã Đàm Thủy 

Đất Quốc phòng phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 30,65 ha, TT. Trùng Khánh 
7,46 ha, xã Cao Chương 16,19 ha, xã Cao Thăng 1,29 ha, xã Chí Viễn 0,05 ha, 
xã Đàm Thủy 9,22 ha, xã Đình Phong 0,24 ha, xã Khâm Thành 6,30 ha, xã Lăng 
Hiếu 0,16 ha, xã Ngọc Côn 1,07 ha, xã Phong Nặm 0,06 ha, xã Quang Hán 
54,52 ha, xã Tri Phương 0,06 ha, xã Xuân Nội 1,54 ha. 

- Đất an ninh: Năm 2022 diện tích là 4,04 ha. Diện tích đất an ninh 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 3,83 ha, tăng 0,21 ha so với 
hiện trạng. Diện tích tăng lên do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,21 ha;  

Diện tích tăng lên để thực hiện công trình: Xây dựng Trụ sở công an xã 
Đức Hồng, diện tích 0,21 ha, xã Đức Hồng 

Đất an ninh phân bố tại: TT. Trùng Khánh 2,68 ha, xã Cao Chương 1,15 
ha, xã Đức Hồng 0,21 ha.  

- Đất thương mại, dịch vụ: Năm 2022 là 48,86 ha, tăng 7,32 ha so với năm 
2021 là 41,94 ha. Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích so 
với năm hiện trạng là 41,54 ha. Tăng 7,32 ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,83 ha;  

+ Đất rừng phòng hộ 3,48 ha,  

+ Đất rừng sản xuất 2,35 ha, 

+ Đất giao thông 0,34 ha, 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,32 ha. 

Diện tích tăng do thực hiện công trình: 

STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

1 
Bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất (Đất và trụ sở Trung tâm quản lý sau cai 
Lũng Moong) 

0,88 Xã Khâm Thành 

2 

Lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại trong Đồ án 
điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Trà 
Lĩnh, tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1/2000 tại thị trấn Trà Lĩnh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,32 TT. Trà Lĩnh 

3 
Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp - 
Công ty TNHH đầu tư Cao Bằng 

0,30 TT. Trà Lĩnh 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

4 
Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công chế biến 
sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập 
khẩu Việt Long 

3,13 Xã Đình Phong 

5 
Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan và bãi tập kết 
hàng hóa xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi 

0,88 TT. Trà Lĩnh 

6 
Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu 
khu vực kinh tế cửa khẩu của công ty TNHH Thương 
mại Thu Công 

1,81 TT. Trà Lĩnh 

 Đất thương mại, dịch vụ phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 17,82 ha, TT. Trùng 
Khánh 1,77 ha, xã Cao Chương 0,10 ha, xã Chí Viễn 0,11 ha, xã Đàm Thủy 
21,42 ha, xã Đình Phong 3,13 ha, xã Đoài Dương 0,16 ha, xã Đức Hồng 0,26 ha, 
xã Khâm Thành 0,88 ha, xã Ngọc Côn 0,33 ha, xã Quang Trung 2,88 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Năm 2022 là 126,35 ha, chiếm 0,18 
% diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 
43,92 ha, tăng 82,43 ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 37,00 ha;  

+ Đất trồng cây hàng năm khác 12,44 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 1,39 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 2,31 ha,  

+ Đất rừng sản xuất 19,05 ha, 

+ Đất giao thông 5,24 ha, 

+ Đất thủy lợi 0,15 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 1,60 ha, 

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối 2,91 ha, 

+ Đất chưa sử dụng 0,34 ha. 

Diện tích tăng do thực hiện công trình: 

STT Tên dự án, công trình 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm  

1 
Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng 
hóa nông, lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh 
CB 

80,00 TT. Trà Lĩnh 

2 Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh 2,43 
TT. Trà Lĩnh, 
xã Quang Hán 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 82,33 ha, 
TT. Trùng Khánh 6,85 ha, xã Cao Chương 0,54 ha, xã Đàm Thủy 0,77 ha, xã 
Đình Phong 17,30 ha, xã Đức Hồng 1,40 ha, xã Khâm Thành 1,38 ha, xã Ngọc 
Côn 4,08 ha, xã Ngọc Khê 10,80  ha, xã Quang Hán 0,48 ha, xã Quang Vinh 
0,42 ha. 
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- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Năm 2022 là 506,26 ha, chiếm 
0,74 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất không thay đổi mục đích so với năm 
hiện trạng là 506,26 ha, không biến động so với năm 2021. 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản phân bố tại: xã Cao Chương 0,97 
ha, xã Đàm Thủy 26,82 ha, xã Đình Phong 26,08 ha, xã Đoài Dương 76,01 ha, 
xã Khâm Thành 34,54 ha, xã Lăng Hiếu 5,10 ha, xã Ngọc Khê 29,96 ha, xã 
Phong Châu 200,18 ha, xã Quang Hán 8,99 ha, xã Quang Trung 32,89 ha, xã Tri 
Phương 49,43 ha, xã Trung Phúc 15,29 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Năm 2022 là 67,87 ha, 
chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất không thay đổi mục đích so với 
năm hiện trạng là 506,26 ha, tăng 3,81 ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,03 ha;  

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,24 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 2,71 ha,  

+ Đất rừng sản xuất 0,78 ha, 

+ Đất giao thông 0,05 ha. 

Diện tích tăng do thực hiện công trình: Xây dựng công trình khai thác và chế 
biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Xum Lếch - Phia Gà, xã 
Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm phân bố tại: TT. Trùng Khánh 
4,68 ha, xã Cao Chương 0,12 ha, xã Chí Viễn 1,19 ha, xã Đàm Thủy 0,40 ha, xã 
Đình Phong 44,22 ha, xã Đoài Dương 2,61 ha, xã Đức Hồng 0,15 ha, xã Khâm 
Thành 6,78 ha, xã Lăng Hiếu 5,08 ha, xã Ngọc Côn 0,03 ha, xã Ngọc Khê 1,07 
ha, xã Phong Châu 0,06 ha, xã Phong Nặm 0,92 ha, xã Trung Phúc 0,56 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 
2022 là 2.464,72 ha, chiếm 3,58 % diện tích tự nhiên, thực tăng 82,88 ha, so với 
năm 2021là 2.381,84 ha. Cụ thể các loại đất như sau: 

* Đất giao thông: năm 2022 diện tích là 2.111,98 ha, thực tăng 78,13 ha. 
Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 
2.028,03 ha. Trong đó:  

Tăng 83,95 ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 9,66 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 16,19 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 46,60 ha,  

+ Đất rừng sản xuất 9,00 ha, 
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+ Đất ở tại nông thôn 0,10 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 0,90 ha, 

+ Đất sông, suối 0,60 ha, 

+ Đất chưa sử dụng 0,90 ha. 

Đồng thời giảm 5,82 ha do chuyển sang đất: 

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,34 ha, 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,24 ha, 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 0,05 ha, 

+ Đất ở tại đô thị 0,12 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,07 ha. 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: 

STT Tên dự án, công trình 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm 

1 Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia  19,53 

TT Trà Lĩnh, 
xã Quang Hán, 
Xuân Nội, Tri 

Phương 

2 

Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã 
Cách Linh, xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị trấn 
Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí Viễn 
(huyện Trùng Khánh) 

28,96 Xã Chí Viễn 

3 
Đường Tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) - cửa 
khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) 

12,57 Xã Đàm Thủy 

4 Đường Pò Cọt - Đoỏng Giài 0,15 
Xã Cao 
Chương 

5 
Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - Boong Dưới 
(Chí Viễn, Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng 

0,80 Xã Chí Viễn 

6 Đường GTNT Bản Chang - Bản Giang 0,20 
Xã Đình 
Phong 

7 Đường vào xớm Pác Gọn 0,02 
Xã Đình 
Phong 

8 Đường nội đồng xóm Nà Thông 0,05 
Xã Phong 

Nặm 

9 Đường ra vùng sản xuất xóm Đà Bè 0,06 
Xã Phong 

Nặm 

10 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu tái 
định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng 
Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục hạ tầng giao thông)  

3,00 
TT. Trùng 

Khánh 

11 
Đường giao thông nội thị tổ 2- tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,60 
TT. Trùng 

Khánh 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm 

12 
Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống đường 
giao thông) 

14,66 TT. Trà Lĩnh 

13 Đường GTNT xóm Bản Khun 0,20 TT. Trà Lĩnh 

14 Đường nội thị thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2 3,00 
TT. Trùng 

Khánh 
15 Đường ra đồng xóm Pác Ngà - Bo Hay (Sam Kha) 0,03 Xã Ngọc Côn 

16 Đường ra đồng xóm Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản (Nà Nhi) 0,03 Xã Ngọc Côn 

17 Đưòng ra đồng xóm Pò Peo - Phia Muông (Chang Thông) 0,02 Xã Ngọc Côn 

18 Đường ra đông xóm  Phia Mạ (Pò Pất) 0,02 Xã Ngọc Côn 

19 Đường giao thông xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ 0,50 
Xã Phong 

Nặm 

20 Đường giao thông xóm Nà Chang - Nà Đâu 0,20 
Xã Phong 

Nặm 

21 Đường giao thông nội đồng xóm Đà Bút - Nà Đoan - Giộc Rùng 0,40 
Xã Phong 

Nặm 

* Đất thủy lợi: năm 2022 diện tích là 90,73 ha. Diện tích không thay 
đổi mục đích so với năm hiện trạng là 90,58 ha, thực tăng 0,15 ha so với năm 
2021, trong đó: 

Tăng 0,30 ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,20 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha, 

Đồng thời giảm do chuyển sang 

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,15 ha, 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: mương thủy lợi xã Cao 
Chương. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Năm 2022 diện tích là 2,05 ha, tăng 1,31 ha 
so với năm hiện trạng. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 
là 0,74 ha Diện tích tăng do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,10 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,81 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm 0,05 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 0,21 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,14 ha. 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện tích 

(ha) Địa điểm  

1 
Nhà văn hóa xóm Đỏng Luông Chi Choi (trụ sở 
UBND xã Đình Phong trụ sở cũ) 

0,14 
Xã Đình 
Phong 

2 
Nhà văn hóa trung tâm - cung văn hóa thiếu nhi 
huyện Trùng Khánh giai đoạn 1 

0,80 
TT. Trùng 

Khánh 

3 Nhà văn hóa trung tâm xã Đàm Thủy 0,10 Xã Đàm Thủy 

4 Xây mới nhà văn hóa xã Phong Nặm 0,05 Xã Phong Nặm 

5 Xây mới nhà văn hóa xóm Vĩnh Khải 0,02 Xã Quang Hán 

6 Nhà văn hóa xã Quang Trung 0,20 
Xã Quang 

Trung 

* Đất xây dựng cơ sở y tế: Năm 2022 diện tích là 5,44 ha. Diện tích 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 5,29 ha, tăng 0,15 ha so với 
năm hiện trạng. Diện tích tăng lên do lấy từ đất: Đất trồng lúa 0,15 ha, 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: Trạm y tế xã Cao Thăng thuộc 
trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo:  Năm 2022 là 45,39 ha. Diện tích 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 45,39 ha, không biến động.  

* Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Năm 2022 là 9,53 ha. Diện tích 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 7,18 ha, tăng 2,35 ha so với năm 
hiện trạng. Diện tích tăng lên do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 2,00 ha, 

 + Đất trồng cây hàng năm khác 0,35 ha, 

 Diện tích tăng lên để thực hiện dự án: 

STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

1 
Xây mới sân thể thao trung tâm xã Đàm Thủy (Dự án 
khu du lịch thác Bản Giốc) 

2,00 Xã Đàm Thủy 

2 Xây mới sân thể thao trung tâm xã Phong Nặm 0,35 Xã Phong Nặm 

* Đất công trình năng lượng: Năm 2022 là 52,34 ha, tăng 0,03 ha so với 
năm 2022. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 52,31 ha . 
Diện tích tăng lên do lấy từ đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ 0,01 ha, 

Diện tích tăng lên để thực hiện dự án: Dự án chống quá tải, giảm tổn thất cho 
các TBA có tổn thất cao >7% và cấp điện cho các thôn Tổng Ác, Khuổi Vin xã Lý 
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Bôn huyện Bảo Lâm, vị trí xây dựng đường dây, chân cột thực hiện trên địa bàn xã 
Đàm Thủy, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh. 

* Đất công trình bưu chính viễn thông: năm 2022 diện tích là 1,36 ha. 
Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 1,19 ha, tăng 0,17 ha so 
với năm hiện trạng. Diện tích tăng lên do lấy từ đất trồng lúa 0,17 ha. 

Diện tích tăng lên để thực hiện dự án: Xây mới Bưu điện huyện Trùng 
Khánh, tại thị trấn Trùng Khánh. 

* Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Năm 2022 là 0,50 ha. Diện tích không 
thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 0,50 ha, không biến động so với năm 
hiện trạng. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Năm 2022 là 8,57 ha. Diện tích không 
thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 8,57 ha, không biến động so với năm 
hiện trạng. 

* Đất cơ sở tôn giáo: Năm 2022 là 4,41 ha. Diện tích không thay đổi mục 
đích so với năm hiện trạng là 4,41 ha, không biến động so với năm hiện trạng. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Năm 
2022 là 92,87 ha. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 
92,87 ha, không biến động so với năm 2021. 

* Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Năm 2022 là 31,69 ha. Diện tích 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 31,69 ha, không biến động so với 
năm hiện trạng. 

* Đất chợ: Năm 2022 là 8,13 ha. Diện tích không thay đổi mục đích so với 
năm hiện trạng là 7,27 ha, tăng 0,86 ha so với năm hiện trạng. Diện tích tăng lên do 
lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,20 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,66 ha. 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: Chợ gia súc thị trấn Trùng Khánh. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Năm 2022 là 13,24 ha, chiếm 0,02 % so với tổng 
diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 
12,81 ha, tăng 0,43 ha so với năm 2021. Diện tích tăng lên do lấy từ đất trồng cây 
hàng năm khác. 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình: Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai 
đoạn 1) để xây dựng các công trình theo Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài 
nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) - Chuyển tiếp 
phần còn lại chưa thực hiện hết, xã Đàm Thủy. 

    Đất danh lam, thắng cảnh phân bổ tại xã Đàm Thủy 13,24 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Năm 2022 là 6,09 ha. Diện tích không thay đổi 
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mục đích so với năm hiện trạng là 6,09 ha, không biến động so với năm hiện trạng.  

Đất sinh hoạt cộng đồng phân bổ tại: TT. Trà Lĩnh 0,05 ha, TT. Trùng 
Khánh 0,53 ha, xã Cao Chương 0,21 ha, xã Cao Thăng 0,40 ha, xã Chí Viễn 
0,42 ha, xã Đàm Thủy 0,53 ha, xã Đình Phong 0,33 ha, xã Đoài Dương 0,36 ha, 
xã Đức Hồng 0,41 ha, xã Khâm Thành 0,33 ha, xã Lăng Hiếu 0,45 ha, xã Ngọc 
Côn 0,35 ha, xã Ngọc Khê 0,44 ha, xã Phong Châu 0,15 ha, xã Phong Nặm 0,13 
ha, xã Quang Hán 0,26 ha, xã Quang Trung 0,20 ha, xã Quang Vinh 0,12 ha, xã 
Tri Phương 0,09 ha, xã Trung Phúc 0,19 ha, xã Xuân Nội 0,14 ha. 

- Đất ở tại nông thôn năm 2022 là 580,92 ha, chiếm 0,84 % diện tích tự 
nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 571,34 ha, 
trong đó: 

 Tăng lên 9,58 ha do lấy từ các loại đất: 

 + Đất trồng lúa nước 5,49 ha, 

 + Đất trồng cây hàng năm khác 3,68 ha, 

 + Đất trồng cây lâu năm 0,35 ha, 

 + Đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha, 

 Đồng thời giảm 0,10 ha do chuyển sang đất giao thông 0,10 ha. 

 Diện tích tăng lên để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 
sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn 19 xã, huyện Trùng Khánh. 

Đất ở tại nông thôn phân bố tại: xã Cao Chương 31,61 ha, xã Cao Thăng 
30,37 ha, xã Chí Viễn 46,30 ha, xã Đàm Thủy 46,45 ha, xã Đình Phong 34,13 
ha, xã Đoài Dương 56,96 ha, xã Đức Hồng 56,19 ha, xã Khâm Thành 29,40 ha, 
xã Lăng Hiếu 26,46 ha, xã Ngọc Côn 25,32 ha, xã Ngọc Khê 28,53 ha, Phong 
Châu 20,39 ha, xã Phong Nặm 13,96 ha, xã Quang Hán 30,99 ha, xã Quang 
Trung 14,40 ha, xã Quang Vinh 28,32 ha, xã Tri Phương 14,61 ha, xã Trung 
Phúc 31,33 ha, xã Xuân Nội 15,20 ha. 

- Đất ở tại đô thị năm 2022 là 140,06 ha, chiếm 0,20 % diện tích tự nhiên. 
Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 113,60 ha, trong đó: 

Tăng 23,96  ha do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 13,24 ha, 

 + Đất trồng cây hàng năm khác 12,04 ha, 

 + Đất trồng cây lâu năm 0,25 ha, 

 + Đất rừng sản xuất 0,63 ha, 

 + Đất giao thông 0,12 ha, 

 + Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha, 

 + Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,15 ha, 
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 Đồng thời giảm 2,50 ha, do chuyển sang đất: 

 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,60 ha, 

 + Đất giao thông 0,90 ha. 

 Diện tích tăng lên để thực hiện dự án:  

STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

1 
Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa 
khẩu Trà Lĩnh  

4,74 TT. Trùng Khánh 

2 Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh  10,04 TT. Trùng Khánh 

3 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng 
khu tái định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục đất ở) 

11,00 TT. Trùng Khánh 

4 
Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
tổ II, thị trấn Trà Lĩnh 

0,03 TT. Trà Lĩnh 

5 
Khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đỏng Luông 2), thị trấn 
Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,29 TT. Trùng Khánh 

 Còn lại 0,46 ha diện tích đăng ký chuyển mục đích sử dụng của hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh 0,22 ha, thị trấn Trà Lĩnh 0,24 ha. 

Đất ở tại đô thị phân bố tại thị trấn Trà Lĩnh 44,28 ha, thị trấn Trùng 
Khánh 95,78 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2022 là 11,57 ha, chiếm 0,02 % diện tích 
tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 10,11 ha, tăng 
1,46 ha so với năm hiện trạng. Diện tích tăng lên do lấy từ đất: 

+ Đất trồng lúa 0,42 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 0,97 ha, 

+ Đất giao thông 0,07 ha, 

Diện tích tăng lên để thực hiện công trình: 

STT Tên dự án, công trình Diện 
tích (ha) 

Địa điểm  

4.1 
Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc 
Huyện ủy Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,24 
TT. Trùng 

Khánh 

4.2 Xây mới trụ sở UBND xã Đoài Dương 0,37 Xã Đoài Dương 

4.3 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh 0,58 
TT. Trùng 

Khánh 

6.1 Trụ sở chi cục hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh 0,07 TT. Trà Lĩnh 

6.3 Trụ sở làm việc xã Đức Hồng 0,20 Xã Đức Hồng 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 1,97 ha, TT. Trùng 
Khánh 2,74 ha, xã Cao Chương 0,18 ha, xã Cao Thăng 0,41 ha, xã Chí Viễn 
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0,18 ha, xã Đàm Thủy 0,14 ha, xã Đình Phong 0,57 ha, xã Đoài Dương 0,57 ha, 
xã Đức Hồng 0,66 ha, xã Khâm Thành 0,25 ha, xã Lăng Hiếu 1,05 ha, xã Ngọc 
Côn 0,30 ha, xã Ngọc Khê 0,29 ha, xã Phong Châu 0,34 ha, xã Phong Nặm 0,29 
ha, xã Quang Hán 0,30 ha, xã Quang Trung 0,22 ha, xã Quang Vinh 0,41 ha, xã 
Tri Phương 0,14 ha, xã Trung Phúc 0,36 ha, xã Xuân Nội 0,20 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2022 là 17,18 ha. Diện 
tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 17,18 ha, không biến động 
so với năm hiện trạng. 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 14,72 
ha, TT. Trùng Khánh 1,92 ha, xã Cao Chương 0,44 ha, xã Đàm Thủy 0,10 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2022 là 7,37 ha. Diện tích không thay đổi mục 
đích so với năm hiện trạng là 7,37 ha, không biến động so với năm 2021. 

Đất cơ sở tín ngưỡng phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 0,12 ha, TT. Trùng Khánh 
0,23 ha, xã Cao Chương 0,23 ha, xã Cao Thăng 0,23 ha, xã Chí Viễn 0,04 ha, xã 
Đàm Thủy 0,41 ha, xã Đình Phong 2,65 ha, xã Đoài Dương 0,12 ha, xã Đức 
Hồng 0,67 ha, xã Khâm Thành 0,18 ha, xã Lăng Hiếu 0,27 ha, xã Ngọc Côn 
0,27 ha, xã Ngọc Khê 0,07 ha, xã Phong Châu 0,07 ha, xã Phong Nặm 0,04 ha, 
xã Quang Hán 0,27 ha, xã Quang Trung 0,29 ha, xã Quang Vinh 0,43 ha, xã Tri 
Phương 0,05 ha, xã Trung Phúc 0,71 ha, xã Xuân Nội 0,18 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối năm 2022 là 1.002,09 ha, chiếm 1,46 % 
diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là 
1.002,09 ha, giảm 3,66 ha so với năm hiện trạng, do chuyển sang đất: 

 + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,91 ha, 

 + Đất giao thông 0,60 ha, 

 + Đất ở tại đô thị 0,15 ha. 

Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 15,84 ha, TT. 
Trùng Khánh 0,59 ha, xã Cao Chương 26,26 ha, xã Cao Thăng 16,63 ha, xã Chí 
Viễn 111,29 ha, xã Đàm Thủy 159,57 ha, xã Đình Phong 121,62 ha, xã Đoài 
Dương 76,35 ha, xã Đức Hồng 38,11 ha, xã Khâm Thành 28,38 ha, xã Lăng 
Hiếu 24,35 ha, xã Ngọc Côn 72,30 ha, xã Ngọc Khê 105,77 ha, xã Phong Châu 
12,49 ha, xã Phong Nặm 54,30 ha, xã Quang Hán 21,77 ha, xã Quang Trung 
23,94 ha, xã Quang Vinh 0,42 ha, xã Tri Phương 31,94 ha, xã Trung Phúc 48,21 
ha, xã Xuân Nội 11,96 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2022 là 67,21 ha, chiếm 0,10 % 
diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng 
là 67,21 ha, không biến động so với năm 2021. 

Đất có mặt nước chuyên dùng phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 0,03 ha, TT. 
Trùng Khánh 0,03 ha, xã Cao Chương 18,33 ha, xã Cao Thăng 0,14 ha, xã Chí 
Viễn 0,14 ha, xã Đoài Dương 0,35 ha, xã Đức Hồng 0,88 ha, xã Khâm Thành 
0,18 ha, xã Lăng Hiếu 0,58 ha, xã Ngọc Côn 0,05 ha, xã Phong Châu 39,84 ha, 
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xã Quang Hán 2,02 ha, xã Quang Trung 0,01 ha, xã Quang Vinh 1,73 ha, xã Tri 
Phương 1,51 ha, xã Xuân Nội 0,14 ha. 

c. Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng năm 2022 là 900,39 ha, chiếm 1,31 % diện tích tự 
nhiên, giảm 1,24 ha so với năm 2021 là 901,63 ha. Diện tích đất chưa sử dụng 
không thay đổi mục đích so với năm hiện trạng là  900,39 ha. 

Diện tích giảm do chuyển sang: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,34 ha, 

+ Đất giao thông 0,90 ha,  

Đất chưa sử dụng phân bố tại: TT. Trà Lĩnh 30,60 ha, TT. Trùng Khánh 
21,20 ha, xã Cao Chương 14,32 ha, xã Cao Thăng 24,71 ha, xã Chí Viễn 34,92 
ha, xã Đàm Thủy 65,58 ha, xã Đình Phong 43,33 ha, xã Đoài Dương 49,91 ha, 
xã Đức Hồng 44,31 ha, xã Khâm Thành 65,56 ha, xã Lăng Hiếu 74,82 ha, xã 
Ngọc Côn 13,51 ha, xã Ngọc Khê 58,47 ha, xã Phong Châu 15,29 ha, xã Phong 
Nặm 8,18 ha, xã Quang Hán 50,79 ha, xã Quang Trung 30,46 ha, xã Quang 
Vinh 92,70 ha, xã Tri Phương 61,48 ha, xã Trung Phúc 14,21 ha, xã Xuân Nội 
86,04 ha. 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

a. Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 207,94 ha. 
Bao gồm các loại đất: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 70,27 ha, phân bố ở: 
TT. Trà Lĩnh 42,06 ha, TT. Trùng Khánh 13,65 ha, xã Cao Chương 13,65 ha, xã 
Cao Thăng 0,91 ha, xã Chí Viễn 3,00 ha, xã Đàm Thủy 2,43 ha, xã Đình Phong 
1,45 ha, xã Đoài Dương 0,41 ha, xã Đức Hồng 0,49 ha, xã Khâm Thành 0,08 ha, 
xã Ngọc Côn 0,50 ha, xã Ngọc Khê 0,54 ha, xã Phong Châu 0,20 ha, xã Phong 
Nặm 1,37 ha, xã Quang Hán 0,86 ha, xã Quang Trung 0,42 ha, xã Quang Vinh 
0,60 ha, xã Tri Phương 0,30 ha, xã Trung Phúc 0,15 ha, xã Xuân Nội 0,30 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 48,44 
ha, phân bố ở: TT. Trà Lĩnh 22,26 ha, TT. Trùng Khánh 18,89 ha, xã Cao 
Chương 0,10 ha, xã Cao Thăng 0,54 ha, xã Chí Viễn 1,34  ha, xã Đàm Thủy 
1,14  ha, xã Đình Phong 0,50 ha, xã Đoài Dương 0,06 ha, xã Đức Hồng 0,21 ha, 
xã Khâm Thành 0,26 ha, xã Lăng Hiếu 0,05 ha, xã Ngọc Côn 0,10 ha, xã Phong 
Châu 0,10 ha, xã Phong Nặm 0,35 ha, xã Quang Hán 0,44 ha, xã Quang Trung 
0,40 ha, xã Quang Vinh 1,40 ha, xã Tri Phương 0,20 ha, xã Xuân Nội 0,10 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,04 ha, phân 
bố ở: TT. Trà Lĩnh 1,42 ha, TT. Trùng Khánh 0,22 ha, xã Đoài Dương 0,02 ha, 
xã Ngọc Côn 0,05 ha, xã Phong Nặm 0,07 ha, xã Quang Hán 0,22 ha, xã Quang 
Trung 0,04 ha. 
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+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 55,32 ha, phân bố 
ở: TT. Trà Lĩnh 7,95 ha, TT. Trùng Khánh  ha, xã Chí Viễn 15,23 ha, xã Đàm 
Thủy 11,98 ha, xã Đình Phong 2,30 ha, xã Khâm Thành 3,59 ha, xã Quang Hán 
4,71 ha, xã Quang Trung 0,20 ha, xã Tri Phương 5,20 ha, xã Xuân Nội 4,16 ha. 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 31,81 ha, phân bố 
ở: TT. Trà Lĩnh 21,13 ha, TT. Trùng Khánh 0,63 ha, xã Chí Viễn 8,63 ha, xã 
Khâm Thành 0,78 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là 0,06 ha, 
phân bố ở: xã Ngọc Côn 0,05 ha, xã Quang Hán 0,01 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
15,01 ha. Trong đó: 

- Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng là 
15,01 ha, phân bố ở xã Đoài Dương 15,01 ha.  

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,30 ha, phân 
bổ ở thị trấn Trà Lĩnh 0,03 ha, thị trấn Trùng Khánh 0,27 ha. 

(Chi tiết xem biểu 07/CH – Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất là 186,31 
ha, trong đó: 

+ Đất trồng lúa cần thu hồi là 62,94 ha, phân bố ở: TT. Trà Lĩnh 41,93 ha, 
TT. Trùng Khánh 13,58 ha, xã Cao Chương 0,35 ha, xã Cao Thăng 0,15 ha, xã 
Chí Viễn 2,95 ha, xã Đàm Thủy 2,20 ha, xã Đình Phong 0,22 ha, xã Đoài Dương 
0,25 ha, xã Ngọc Côn 0,10 ha, xã Phong Nặm 1,21 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi là 42,84 ha, phân bố ở: TT. 
Trà Lĩnh 21,23 ha, TT. Trùng Khánh 18,74 ha, xã Cao Chương 0,10 ha,  xã Chí 
Viễn 1,20 ha, xã Đàm Thủy 0,94 ha, xã Đoài Dương 0,05 ha, xã Đức Hồng 0,21 
ha, xã Phong Nặm 0,35 ha, xã Quang Hán 0,02 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,64 ha, phân 
bố ở: TT. Trà Lĩnh 1,39 ha, TT. Trùng Khánh 0,20 ha, xã Cao Chương  ha,  xã 
Phong Nặm 0,05 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp là 50,01 ha, phân 
bố ở: TT. Trà Lĩnh 7,65 ha, TT. Trùng Khánh  ha, xã Chí Viễn 15,23 ha, xã 
Đàm Thủy 11,98 ha, xã Khâm Thành 0,88 ha, xã Quang Hán 4,71 ha, xã Quang 
Trung 0,20 ha, xã Tri Phương 5,20 ha, xã Xuân Nội 4,16 ha. 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp là 28,88 ha, phân bố 
ở: TT. Trà Lĩnh 18,98 ha, TT. Trùng Khánh 0,63 ha, xã Chí Viễn 8,63 ha, xã 
Quang Hán 0,47 ha, xã Xuân Nội 0,17 ha. 
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* Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 là 3,00 ha, trong đó: 

+ Đất thương mại, dịch vụ 0,40 ha, phân bố tại xã Đàm Thủy. 

+ Đất ở tại nông thôn 0,10 ha, phân bố tại xã Chí Viễn 0,10 ha; 

+ Đất ở tại đô thị 2,50 ha, phân bố tại thị trấn Trà Lĩnh 1,60 ha, thị trấn 
Trùng Khánh 0,90 ha. 

(Chi tiết xem biểu 08/CH – Diện tích đất cần thu hồi) 

3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích đất nông nghiệp năm 
2022 không có. 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng mục đích đất phi nông nghiệp 
năm 2022 là 1,24 ha, trong đó: 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,34 ha, phân bố tại thị trấn Trà Lĩnh. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 0,90 ha, 
trong đó: 

+ Đất giao thông 0,90 ha, phân bố tại thị trấn Trùng Khánh 0,90 ha. 

(Chi tiết xem biểu 09/CH – Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng) 

 3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2022 

a) Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1, 2 Điều 62 của Luật Đất 

đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch: 

Bảng 8: Các dự án quy định tại Điều 61, khoản 1, Khoản 2 Điều 62 của 
Luật Đất đai 

STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

I Các dự án quy định tại Điều 61, khoản 1     

1 
Khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập khu vực 
phòng thủ huyện Trùng Khánh 

1,08 Xã Cao Thăng 

2 
Trạm kiểm soát, đường đấu nối biên giới và khuân 
viên cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, huyện 
Trùng Khánh 

0,40 Xã Đàm Thủy 

3 Xây dựng Trụ sở công an xã Đức Hồng 0,21 Xã Đức Hồng 

b) Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được 

ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân 
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sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đối với các dự án còn lại; 

Bảng 9: Các dự án quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai 

STT Tên dự án, công trình 
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  

4 Đường thông tầm nhìn biên giới Quốc gia  19,53 

TT Trà Lĩnh, 
xã Quang Hán, 
Xuân Nội, Tri 

Phương 

5 

Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) - xã 
Cách Linh, xã Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) - xã An Lạc, thị 
trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) - xã Chí 
Viễn (huyện Trùng Khánh) 

28,96 Xã Chí Viễn 

6 
Đường Tỉnh 206 (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh) - cửa 
khẩu Lý Vạn (xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang) 

12,57 Xã Đàm Thủy 

7 Đường Pò Cọt - Đoỏng Giài 0,15 
Xã Cao 
Chương 

8 
Đường GTLX Bản Kha (Thắng Lợi, Hạ Lang) - Boong Dưới 
(Chí Viễn, Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng 

0,80 Xã Chí Viễn 

9 Đường GTNT Bản Chang - Bản Giang 0,20 Xã Đình Phong 

10 Đường vào xớm Pác Gọn 0,02 Xã Đình Phong 

11 Đường nội đồng xóm Nà Thông 0,05 Xã Phong Nặm 

12 Đường ra vùng sản xuất xóm Đà Bè 0,06 Xã Phong Nặm 

13 Xây mới Bưu điện huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 0,17 
TT. Trùng 

Khánh 

14 
Bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất (Đất và trụ sở Trung tâm quản lý sau cai Lũng 
Moong) 

0,88 
Xã Khâm 

Thành 

15 
Công trình: Khu tái định cư phục vụ GPMB khu cửa khẩu Trà 
Lĩnh  

4,74 TT. Trà Lĩnh 

16 Khu đô thị Đông Nam thị trấn Trùng Khánh  10,04 
TT. Trùng 

Khánh 

17 
Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, 
lâm, thủy sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng 

80,00 TT. Trà Lĩnh 

18 Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Trà Lĩnh 2,43 
TT. Trà Lĩnh, 
xã Quang Hán 

19 Chợ gia súc thị trấn Trùng Khánh 0,86 
TT. Trùng 

Khánh 

20 
Cải tạo, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc 
Huyện ủy Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,24 
TT. Trùng 

Khánh 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  

21 Xây mới trụ sở UBND xã Đoài Dương 0,37 
Xã Đoài 
Dương 

22 

Giải phóng mặt bằng tổng thể (giai đoạn 1) để xây dựng các 
công trình theo Hiệp định Hợp tác, bảo vệ và khai thác tài 
nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung 
Quốc) - Chuyển tiếp phần còn lại chưa thực hiện hết 

0,43 Xã Đàm Thủy 

23 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu 
tái định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục hạ tầng giao thông) 

3,00 
TT. Trùng 

Khánh 

24 
Nhà văn hóa xóm Đỏng Luông Chi Choi (trụ sở UBND xã 
Đình Phong trụ sở cũ) 

0,14 Xã Đình Phong 

25 

Lô đất có chức năng dịch vụ - thương mại trong Đồ án điều 
chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Trà Lĩnh, tỉnh Cao 
Bằng tỷ lệ 1/2000 tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng 

0,32 TT. Trà Lĩnh 

26 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất dân cư, xây dựng khu 
tái định cư, chỉnh trang đô thị thị trấn Trùng Khánh, huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (hạng mục đất ở) 

11,00 
TT. Trùng 

Khánh 

27 
Đường giao thông nội thị tổ 2- tổ 3, thị trấn Trùng Khánh, 
huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,60 
TT. Trùng 

Khánh 

28 Viện kiểm sát nhân dân huyện Trùng Khánh 0,58 
TT. Trùng 

Khánh 

29 
Trụ sở (cũ) phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ II, 
thị trấn Trà Lĩnh 

0,03 TT. Trà Lĩnh 

30 
Khu tái định cư, khu dân cư 3 (Đỏng Luông 2), thị trấn Trùng 
Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

0,29 
TT. Trùng 

Khánh 

31 
Hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh (khu tái định cư và hệ thống 
đường giao thông) 

14,66 TT. Trà Lĩnh 

32 Đường GTNT xóm Bản Khun 0,20 TT. Trà Lĩnh 

33 Đường nội thị thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2 3,00 
TT. Trùng 

Khánh 

34 Đường ra đồng xóm Pác Ngà - Bo Hay (Sam Kha) 0,03 Xã Ngọc Côn 

35 Đường ra đồng xóm Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản (Nà Nhi) 0,03 Xã Ngọc Côn 

36 Đưòng ra đồng xóm Pò Peo - Phia Muông (Chang Thông) 0,02 Xã Ngọc Côn 

37 Đường ra đông xóm  Phia Mạ (Pò Pất) 0,02 Xã Ngọc Côn 

38 Đường giao thông xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ 0,50 Xã Phong Nặm 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện 
tích 
(ha) 

Địa điểm  

39 Đường giao thông xóm Nà Chang - Nà Đâu 0,20 Xã Phong Nặm 

40 
Đường giao thông nội đồng xóm Đà Bút - Nà Đoan - Giộc 
Rùng 

0,40 Xã Phong Nặm 

41 Mương thủy lợi xã Cao Chương 0,30 
Xã Cao 
Chương 

42 
Nhà văn hóa trung tâm - cung văn hóa thiếu nhi huyện Trùng 
Khánh giai đoạn 1 

0,80 
TT. Trùng 

Khánh 

43 Nhà văn hóa trung tâm xã Đàm Thủy 0,10 Xã Đàm Thủy 

44 Xây mới nhà văn hóa xã Phong Nặm 0,05 Xã Phong Nặm 

45 Xây mới nhà văn hóa xóm Vĩnh Khải 0,02 Xã Quang Hán 

46 Nhà văn hóa xã Quang Trung 0,20 
Xã Quang 

Trung 

47 
Trạm y tế xã Cao Thăng thuộc trung tâm y tế huyện Trùng 
Khánh 

0,15 Xã Cao Thăng 

48 
Xây mới sân thể thao trung tâm xã Đàm Thủy (Dự án khu du 
lịch thác Bản Giốc) 

2,00 Xã Đàm Thủy 

49 Xây mới sân thể thao trung tâm xã Phong Nặm 0,35 Xã Phong Nặm 

50 Trụ sở chi cục hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh 0,07 TT. Trà Lĩnh 

51 Trụ sở làm việc xã Đức Hồng 0,20 Xã Đức Hồng 

0,02 Xã Đàm Thủy 
52 

Dự án chống quá tải, giảm tổn thất cho các TBA có tổn thất 
cao >7% và cấp điện cho các thôn Tổng Ác, Khuổi Vin xã Lý 

Bôn huyện Bảo Lâm 0,01 Xã Đức Hồng 

c) Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận 

chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

Bảng 10: Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc 
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất 

STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

53 
Trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại tổng hợp - Công 
ty TNHH đầu tư Cao Bằng 

0,30 TT. Trà Lĩnh 

54 
Địa điểm kiểm tra, tập kết hàng hóa, gia công chế biến sản 
phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản xuất nhập khẩu Việt 

3,13 
Xã Đình 
Phong 
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STT Tên dự án, công trình 
Diện 

tích (ha) 
Địa điểm  

Long 

55 
Dự án đầu tư dịch vụ kho ngoại quan và bãi tập kết hàng hóa 
xuất nhập khẩu Hoa Linh Chi 

0,88 TT. Trà Lĩnh 

56 
Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực 
kinh tế cửa khẩu của công ty TNHH Thương mại Thu Công 

1,81 TT. Trà Lĩnh 

57 
Xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Xum Lếch - Phia Gà, 
xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 

3,81 
Xã Khâm 

Thành 

58 
Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ, cây dược liệu, xã Đoài 
Dương 

15,01 
Xã Đoài 
Dương 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 
hoạch sử dụng đất 2022 

a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 
hoạch 2022 của huyện Trùng Khánh được dựa trên các căn cứ chính sau đây: 

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

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;  

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; 

 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

 - Nghị định Số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, về sửa đổi, sửa đổi, bổ 
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;   

 - 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 69/2019/Đ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/Đ-CP về quản lý, sử dụng đất 
trồng lúa;  

 - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
Quy định về giá đất; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 
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tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 20146 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 
tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 
15 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ 
trưởng 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 cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

 - Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 
Cao Bằng Ban hành quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để 
tính giá đất cụ thể  trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 b. Ước tính các khoản thu, chi  

* Phương pháp tính 

- Đối với các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương 
mại, dịch vụ, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm 
đồ gốm, cho thuê đất, giao đất cho các tổ chức có thu tiền sử dụng đất được tính 
bằng diện tích tăng bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhân với giá 
đất bình quân của từng loại đất của từng xã, thị trấn theo quyết định số 
28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Cao Bằng. 

- Đối với các khoản chi đền bù: được tính bằng diện tích của loại đất bị thu hồi 
trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nhân với giá đất và hệ số quy định tại quyết 
định số 32/2021/QĐ-UBND. 

* Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất 
Bảng 11: Dự tính thu chi từ đất trong KHSDĐ năm 2022 

 

Hạng mục 
Diện 
tích 
(ha) 

Đơn giá 
(1000 

đồng/m2) 

Thành 
tiền (tỷ 
đồng) 

I. Các khoản thu     262,10 
 Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 
sang đất ở tại đô thị 

6,96 950,000 66,12 

 Thu tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 
sang đất ở tại nông thôn 

2,88 450,000 12,96 

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

48,15 360,000 173,34 
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Hạng mục 
Diện 
tích 
(ha) 

Đơn giá 
(1000 

đồng/m2) 

Thành 
tiền (tỷ 
đồng) 

 - Thu tiền cho thuê đất vào mục đích hoạt động sản xuất vật liệu 
xây dựng 

2,69 360,000 9,68 

II. Các khoản chi      213,73 

- Chi bồi thường khi Thu hồi đất nông nghiệp     71,58 

+  Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa nước 62,94 65,000 40,91 

+ Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng năm 42,84 50,000 21,42 

+ Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 1,64 48,000 0,79 

 + Chi bồi thường khi Thu hồi đất rừng sản xuất 28,88 12,000 3,47 

+ Chi bồi thường khu thu hồi đất rừng phòng hộ 50,01 10,000 5,00 

+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 0,10 450,000 0,45 

+ Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị 2,50 950,000 23,75 

+ Chi bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng cơ sở hạ 
tầng (tính bằng 45% của khoản thu) 

    117,94 

Cân đối thu - chi (I - II)     48,37 
 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 là 48,37 tỷ đồng. 

Trên đây là dự tính thu chi giả định dựa trên những khung giá và các văn 
bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
(bảng giá đất giai đoạn 2020-2024). Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời 
điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng các 
khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể. 
 

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 4.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, cải tạo môi trường 

Để kế hoạch sử dụng đất huyện Trùng Khánh năm 2022 đi vào thực tiễn, 
đáp ứng được yêu cầu đất đai cho các ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 
văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
đất đai, tài nguyên môi trường được bảo vệ ngày một tốt hơn, cần phải thực hiện 
đồng bộ một số giải pháp chính sau: 

a. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất  

- Đổi mới, nâng cao tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, của huyện, 
quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất theo 
hướng quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, sử dụng 
hiệu quả đất đai, phòng chống thoái hóa đất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
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- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp 
trên đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng 
đối với rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở 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. 

- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải 
có phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch 
phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan 
đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn; khu du lịch, 
kinh doanh dịch vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều sâu trong quá 
trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết hợp giao thông với hệ thống cấp 
thoát nước, chuyển dẫn năng lượng truyền thông,.... 

- Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao 
thông, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ... 

- Có kế hoạch khai hoang, phục hoá đất chưa sử dụng để tăng quỹ đất sản 
xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng. 

- Phát huy tối đa khả năng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng mới, làm 
tăng độ che phủ của đất. 

- Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng, 
tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng. 

- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, 
phát triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, tạo 
vốn, nhân lực, vật tư để đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ 
xanh đất trống đồi núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm lâm nhân dân đủ 
lực lượng và phương tiện làm việc, giao đất giao rừng tới các tổ chức, hộ gia 
đình, cá nhân. nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, 
rừng đặc dụng và các vốn rừng hiện có. 

b. Giải pháp về bảo vệ môi trường 

- Nâng cao hiệu quả đánh giá tác động môi trường, bảo đảm chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 
từ khâu lập, phê duyệt và triển khai thực hiện.  

- Tăng cường cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật 
về môi trường đối với các cơ sở công nghiệp, xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi 
gây ô nhiễm môi trường. 

- Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát 
triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với 
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những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong công 
tác bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu 
lượng phát thải ra môi trường và giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi trường. 

c. Giải pháp trồng rừng thay thế 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng, ủng hộ chủ 
trương trồng rừng thay thế. Bên cạnh đó, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của 
người dân ngay từ ban đầu, ràng buộc các đơn vị thi công phải sử dụng lao động 
địa phương ngay từ giai đoạn trồng, đến chăm sóc, quản lý, bảo vệ và thực hiện 
giao nhận khoán sau kết thúc dự án. 

- Tổ chức đánh giá tổng thể diện tích đã trồng rừng thay thế, đối với diện 
tích có tỷ lệ cây sống thấp, phát triển không hiệu quả, không phù hợp với điều 
kiện tự nhiên, thổ nhưỡng cần khẩn trương trồng dặm với loại cây thích hợp, 
nhằm đảm bảo về mật độ theo thiết kế kỹ thuật, khả năng sinh trưởng đồng đều 
giữa các loại cây trên cùng diện tích. 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng; thanh 
lý rừng trồng kém chất lượng để phục vụ trồng rừng thay thế. 

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp tăng 
quy mô, nâng cao chất lượng nguồn cây giống bản địa, ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất để đáp ứng nhu cầu cây giống trồng rừng trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện trồng rừng thay 
thế của các đơn vị. 

4.2. Giải pháp nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

a. Giải pháp về công tác quản lý 

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để cho các 
tổ chức, cá nhân được biết. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm 
đảm bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy 
hoạch và pháp luật. Lấy quy hoạch làm căn cứ để kế hoạch hóa việc sử dụng đất 
của các cấp, các ngành… Các nhu cầu sử dụng đất chỉ được giải quyết theo quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại Luật Đất đai hiện hành. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên 
quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu 
hồi các dự án chậm triển khai. 

- Các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và sử dụng phải nghiêm 
chỉnh chấp hành Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước. 

- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều 
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chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,... 

b. Giải pháp về đầu tư 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 
tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc phục tình trạng “quy 
hoạch treo”. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế 
hoạch sử dụng đất. 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 
từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 
của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc 
bản đồ địa chính (tập trung cho các xã chưa có bản đồ địa chính), quy hoạch, kế 
hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển các lĩnh 
vực trong đó chú trọng công tác quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Đầu tư trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện. 

c. 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, tỉnh phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Có chính sách cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông 
nghiệp, thủy sản nhằm tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

* Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp 

- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

- Chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể khai hoang, tăng vụ 
bù sản lượng do mất đất trồng lúa. 

- Hạn chế tối đa nhằm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong vùng quy 
hoạch sang phi nông nghiệp bằng chính sách thuế chuyển mục đích sử dụng vv... 

* Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù 
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- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc 
về an ninh, quốc phòng. 

- Chính sách khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, 
nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa. 

- Chính sách chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào 
các khu, cụm công nghiệp. 

* Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy 

trì cải thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai 

- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với 
phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp. 

- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong 
đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị). 

- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường. 

* Chính sách ưu đãi 

- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến nông sản… 

- 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. 

* 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, đặc biệt là các đối 
tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ 
chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. 

- Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng thời gian 
nếu không có lý do chính đáng được các cấp có thẩm quyền cho phép. 

- Rà soát lại việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức không phải thuê đất 
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để có kế hoạch sử dụng, tránh lãng phí về đất đai. 
4.3. Các giải pháp thực hiện 

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng 
dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính 
toán khoa học, sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu 
quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng 
đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
Sở, ngành và địa phương trong công tác lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Kế hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đồng bộ, tính liên vùng và 
phát huy được thế mạnh của từng vùng để phát triển hài hòa của toàn khu vực. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, công bố và 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 
duyệt. Giám sát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa có năng suất cao, đất có rừng 
sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Cần có chính sách ưu tiên 
đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị... ở 
những diện tích đất ít khả năng nông nghiệp. 

- Thường xuyên và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 
pháp luật đất đai nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về 
quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận 
cao trong việc tổ chức thực hiện KHSD đất. 

- Thực hiện tốt cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tăng 
cường công tác vận động, thuyết phục người dân thực hiện di dời để đảm bảo 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật. 

- Đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để khai 
thác tài nguyên đất đai vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. 

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng cơ sở hạ 
tầng, đặc biệt là các công trình xây dựng nông thôn mới: đường giao thông nông 
thôn, nhà văn hóa thôn,... 

- Những khu dân cư quy hoạch bố trí xen ghép hoặc cải tạo chỉnh trang thì 
cho phép nhân dân được phép tự chuyển mục đích sử dụng đất và nộp tiền sử 
dụng đất mà không tiến hành thu hồi đất để nâng cao tính khả thi của phương án 
kế hoạch và đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như đáp ứng được nguyện vọng của 
nhân dân. 

- Tăng cường sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương 
để thực hiện kế hoạch sử dụng đất được tốt nhất. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành bộ máy quản lý 
nhà nước ở địa phương và cơ sở trên lĩnh vực quản lý đất đai. Có biện pháp xử 
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lý cụ thể đối với các trường hợp chậm triển khai thực hiện hoặc sử dụng đất sai 
mục đích khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng được phê duyệt để điều tra, lập kế hoạch 
đào tạo, chuyển đổi ngành nghề cho số lao động tại các khu vực sẽ bị thu hồi 
đất, nhằm giúp cho người bị thu hồi đất có thể nhanh chóng tìm được việc làm 
mới và ổn định cuộc sống. 

4.4. Các giải pháp khác 

 - Công bố công khai tại UBND huyện Trùng Khánh, UBND cấp xã. 
Thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, truyền hình toàn bộ nội 
dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện sau khi được xét duyệt;  

 - Đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch trong việc thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất của huyện 
đảm bảo khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các các Phòng 
ban, và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
định kỳ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Các Phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm 
vụ tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch đã được duyệt. 

- Trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất, các cấp, các ngành chức 
năng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thông tin về khai thác, sử dụng 
và bảo vệ tài nguyên đất để kịp thời báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý phù 
hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Trùng Khánh. 

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, 
rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là 
nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các xã, thị trấn có điều kiện 
phát triển công nghiệp với các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; tăng đầu 
tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu 
thụ hàng hóa ở các xã giữ nhiều đất sản xuất nông nghiệp; có chính sách, biện 
pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người nông dân yên 
tâm sản xuất.  

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị, đất 
thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng 
đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân 
viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm 
công tác. 
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- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 
chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được 
duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt 
đối với diện tích đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ chuyển sang sử dụng 
vào mục đích phi nông nghiệp. 

- Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ 
sở dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang 
đất phi nông nghiệp. 

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị tập trung. 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, thực 
hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xác định. 



 
 
 

70 

                     

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Trùng Khánh thể hiện chiến 
lược sử dụng đất của huyện. Có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan trọng 
để UBND huyện Trùng Khánh thực hiện thống nhất quản lý đất đai theo kế 
hoạch. Là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu 
đất đai tối ưu cho chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển theo 
hướng kinh tế mở của huyện. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh là cụ thể hóa nhu 
cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 
trên địa bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 

- Phân bổ quỹ đất để tạo mặt bằng xây dựng và phát triển sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội . 

- Đối với những hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, phải di chuyển chỗ ở, 
chuyển đổi nghề nghiệp, được bố trí tái định cư và ưu tiên đào tạo nghề, tuyển 
dụng lao động vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. 

2. Kiến nghị 

Để dự án được triển khai thực hiện đúng quy định, UBND huyện kính 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh Cao Bằng 
phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trùng Khánh. Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 được phê duyệt là cơ sở pháp lý để huyện chỉ đạo thực hiện 
công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn huyện./. 
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