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ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. Tính cấp thiết của lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá và có ý nghĩa quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội của cả nƣớc và các địa phƣơng. Trong khi đó, quỹ đất lại có giới 

hạn mà các nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Chính vì vậy, việc sử dụng đất cần phải đảm bảo 

tuân thủ đúng quy hoạch đã đƣợc duyệt trên cơ sở khai thác hiệu quả, tiết kiệm, ổn 

định và bền vững. 

Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: Đất đai, tài nguyên nƣớc, tài nguyên khoáng sản, 

nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà 

nƣớc đầu tƣ, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nƣớc đại diện chủ 

sở hữu và thống nhất quản lý. Bên cạnh đó, Luật Đất đai năm 2013 quy định hệ thống 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo cấp lãnh thổ hành chính, theo ngành và đƣợc cụ 

thể hoá tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và Thông tƣ 

số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc 

quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

của các cấp.  

Quy hoạch sử dụng đất là hệ thống các biện pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế 

của nhà nƣớc và của các địa phƣơng về tổ chức sử dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp 

lý, khoa học và có hiệu quả cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ đất đai và tổ chức sử 

dụng đất nhƣ tƣ liệu sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội, tạo điều 

kiện bảo vệ đất đai và môi trƣờng. Đồng thời, Quy hoạch sử dụng đất đai tạo ra sự ổn 

định về mặt pháp lý cho việc quản lý Nhà nƣớc về đất đai, làm cơ sở cho việc giao đất, 

cho thuê đất, đầu tƣ phát triển kinh tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp 

phân bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hoá 

hiện đại hoá. Bên cạnh đó, công tác Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là sự cụ thể 

hóa các chỉ tiêu phân bổ của cấp quốc gia, cấp tỉnh cho các huyện nhằm tạo điều kiện cần 

thiết để tổ chức sử dụng đất bền vững, hiệu quả cao và hợp lý. 

Vĩnh Lộc là huyện nằm trong vùng đồng bằng sông Mã, trung tâm huyện cách thành 

phố Thanh Hoá 45 km về phía Tây - Bắc theo quốc lộ 45. Huyện có lịch sử hình thành và 

phát triển lâu đời, việc xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện huyện có ý nghĩa quan 

trọng không chỉ đối với tỉnh Thanh Hóa mà còn đối với toàn vùng. Thực hiện Luật đất 

đai và các văn bản dƣới luật cũng nhƣ chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng, huyện Vĩnh Lộc luôn kịp thời triển khai thực hiện công tác lập 
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các thời kỳ. 

Trong đó, Quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 2010 - 2020 của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc 

UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 04/2/ 2013 

và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã đƣợc phê duyệt tại quyết định 

1632/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hoá. Trên cơ sở quy hoạch 

đƣợc duyệt, huyện đã triển khai thực hiện các dự án theo đúng tiến độ đề ra và đã đạt 

đƣợc nhiều kết quả quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. Tuy 

nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, do tác động của nhiều yếu tố khác quan, 

chủ quan và đặc biệt là tác động của quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá đã làm cho 

một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chƣa đạt tỷ lệ đề ra.  

Thực hiện theo Luật đất đai 2013, thông tƣ 29/2014/TT-BTNTM của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng, huyện Vĩnh Lộc cần triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đây sẽ là căn cứ mang tính pháp lý 

và khoa học làm cơ sở cho phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và 

bền vững đất đai, thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển 

mục đích sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất... phù hợp với yêu cầu 

phát triển KTXH của địa phƣơng trong giai đoạn tiếp theo. 

Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống quy hoạch sử dụng đất 

tỉnh Thanh Hoá cũng nhƣ thực hiện theo các quy định của Nhà nƣớc và đặc biệt để tạo 

điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm tiếp theo, Huyện 

cần thiết phải tiến hành thực hiện dự án Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc 

II. Cơ sở pháp lý thực hiện dự án: Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc 

 - Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 - 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; 

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

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

35/2018/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

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

Môi trƣờng về việc quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 

 - Thông tƣ số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

3 

 

 - Văn bản số 2505/BTNTM-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi Luật đất 

đai có hiệu lực thi hành; 

- Quyết định số 1316/QĐ – TTg ngày 12/08/2015 của Thủ tƣớng chính phủ về 

việc phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và 

vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch. 

 - Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt chiến lƣợc phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030; 

 - Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Chƣơng trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020 

và giai đoạn 2021 – 2030; 

 - Quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến 

2020, định hƣớng đến 2025; 

 - Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thƣơng 

mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030; 

 - Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hƣớng đến năm 2030; 

 - Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2025, định hƣớng đến năm 2030; 

 - Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng Vùng huyện Vĩnh 

Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 

- Quyết định số 326/QĐ-Ttg ngày 01/3/2016 về việc  Quy hoạch phát triển mạng 

lƣới đƣờng bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030.  

- Văn vản số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy 

hoạch tỉnh chƣa đƣợc phê duyệt;  

- Công văn số 10696/UBND-NN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc triển khai Quyết định số 1708/QĐ-BTNMT ngày 05/8/2020 của Bộ Trƣởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

http://thanhhoa.gov.vn/vi-vn/vbqppl/pages/detail.aspx?vanbanid=F8719C101FE6CF9A47257A4400120798
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- Công văn số 10643/UBND-NN ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 

năm đầu cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chƣa đƣợc phê duyệt; 

- Công văn số 10836/UBND-NN ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về 

việc thực hiện công văn số 1004/TTg-NN ngày 30/7/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại các đô thị đến năm 2020; 

- Quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 04/2/ 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa V/v 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 

(2011 - 2015) của huyện Vĩnh Lộc; Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Vĩnh Lộc; Quyết định số 977 /QĐ-UBND ngày 20/3/2020 V/v phê duyệt thay đổi 

quy mô, địa điểm, số lƣợng công trình dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020, huyện Vĩnh Lộc. 

 - Các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 

đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa và huyện Vĩnh Lộc. 

- Các Nghị quyết, Quyết định và hƣớng dẫn thực hiện của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 

tỉnh và huyện Vĩnh Lộc; 

- Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc duyệt; 

- Niêm Giám thống kê huyện Vĩnh Lộc năm 2019; 

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Vĩnh Lộc; 

  - Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Các tài liệu khác có liên quan.  

III. Mục đích và ý nghĩa lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc 

- Rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 

trƣớc đây đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt nhằm nghiên cứu để lập quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các ngành, lĩnh vực và phân bổ đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội 

và xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện. 

- Rà soát, cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho phù với quy định 

của Luật đất đai năm 2013, 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, Thông tƣ số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc đầu tƣ, thực hiện các thủ tục thu hồi 
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đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả, từng bƣớc ổn 

định công tác quản lý và sử dụng đất. 

- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các cấp theo 

quy hoạch phải đƣợc cân đối trên cơ sở các nhu cầu sử dụng đất đã đƣợc điều chỉnh, 

bổ sung, đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng. 

- Bảo đảm mối quan hệ hài hoà giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển kinh 

tế - xã hội với sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 

IV. Sản phẩm giao nộp của dự án 

 Hồ sơ Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc sau khi đƣợc xét duyệt bao gồm những sản phẩm sau:  

 - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

 - Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Vĩnh Lộc; 

 - Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Lộc; 

 - Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021của huyện Vĩnh Lộc; 

 - Các văn bản có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, thông qua Hội đồng 

nhân dân, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt. 

 Hồ sơ Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Vĩnh Lộc đƣợc lập thành 04 bộ và đƣợc lƣu trữ tại Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh một bộ (01), Sở Tài nguyên và Môi trƣờng một bộ (01), Uỷ ban nhân dân huyện 

một bộ (01), Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng một bộ (01).          

V. Bố cục của báo cáo 

Ngoài các phần Đặt vấn đề; Kết luận và Kiến nghị Báo cáo bao gồm các phần sau: 

- Phần thứ nhất: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; 

- Phần thứ hai: Tình hình quản lý sử dụng đất đai; 

- Phần thứ ba: Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất; 

- Phần thứ tƣ: Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (2021) 

- Phần thứ năm: Giải pháp thực hiện. 
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PHẦN I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

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

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Vĩnh Lộc nằm trong vùng đồng bằng sông Mã, trên đoạn giao nhau giữa Quốc lộ 45 

với Quốc lộ 217; Trung tâm huyện lỵ cách thành phố Thanh Hoá 45 km về phía Tây - Bắc 

theo quốc lộ 45.  

Có tọa độ địa lý từ   19
o
57

’ 
- 20

o 
08

’   
vĩ độ Bắc; 

      105
o
33

’ 
- 105

o 
46

’  
vĩ độ Đông; 

  - Phía Bắc giáp huyện Thạch Thành. 

  - Phía Nam giáp huyện Yên Định. 

  - Phía Đông giáp huyện Hà Trung. 

  - Phía Tây giáp huyện Cẩm Thủy.  

1.1.2. Địa hình, địa mạo:  

Vĩnh Lộc là huyện đồng bằng, nhƣng tiếp giáp với các huyện miền núi (Thạch 

Thành, Cẩm Thủy); vì vậy về mặt lãnh thổ có địa hình không bằng phẳng, độ cao 

trung bình là 15m (so với trung bình mặt nƣớc biển); có 6 xã miền núi, gồm: Vĩnh 

Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Hƣng, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh và Vĩnh An. 

-  Phân theo địa hình, độ dốc. 

* Loại địa hình có độ dốc <3
0
, diện tích là: 8066 ha chiếm 51,13% diện tích tự 

nhiên toàn huyện. 

* Loại địa hình có độ dốc từ 3
0
-8

0
: 1.979 ha chiếm 12,57%. 

* Loại địa hình có độ dốc từ 8
0
-15

0
: 2.054 ha chiếm 13,05%. 

* Loại địa hình có độ dốc từ 15
0
-20

0
: 2.054 ha chiếm 7,38%. 

* Loại địa hình có độ dốc từ >20
0
: 2.479 ha chiếm 15,75%. 

Sông Bưởi chảy theo hướng Bắc - Nam chia huyện thành 2 vùng: 

- Vùng Tây sông Bưởi, gồm các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Tiến, Ninh Khang, phần phía Tây xã Vĩnh Phúc và thị trấn huyện.  

Địa hình nghiêng dần từ Tây sang Đông, ngoài 2 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Long có 

địa hình đồi núi, còn lại khá bằng phẳng, thuận lợi cho việc bố trí các cây trồng nông 

nghiệp nhất là cây lúa nƣớc, cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm. 

Vùng Đông sông Bưởi, gồm các xã: Vĩnh Hƣng, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hùng, Minh Tân, 

Vĩnh Thịnh, Vĩnh An và phần phía Đông xã Vĩnh Phúc.  
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Địa hình nghiêng dần từ Bắc xuống Nam, có nhiều ô trũng, thƣờng bị ngập úng vào 

mùa mƣa, tập trung ở các xã: Minh Tân, Vĩnh An và Vĩnh Thịnh. Phần phía Bắc các xã: 

Vĩnh Hƣng, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hùng là địa hình đồi núi, thƣờng bị hạn về mùa khô. 

Đất đai vùng này thuận lợi cho phát triển đa dạng các loại cây trồng theo mô hình 

nông - lâm kết hợp, hình thành các vùng cây công nghiệp, cây ăn quả, trồng rừng sản 

xuất, phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia súc, gia cầm; nuôi các con đặc sản dƣới tán 

rừng và phát triển mô hình sản xuất nông - ngƣ kết hợp. 

1.1.3. Khí hậu: 

Vĩnh Lộc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nền nhiệt cao với hai mùa 

chính: mùa hạ, khí hậu nóng ẩm chịu ảnh hƣởng của gió tây khô nóng; mùa Đông, khô 

hanh có sƣơng giá, sƣơng muối. Xen kẽ giữa hai mùa chính là khí hậu chuyển tiếp: 

giữa Hạ sang Đông là mùa thu ngắn thƣờng có bão, lụt; giữa Đông sang Hạ là mùa 

Xuân không rõ nét, có mƣa phùn và ẩm ƣớt; 

 Thời tiết - khí hậu Vĩnh Lộc thuận lợi cho phát triển các loại cây trồng, vật nuôi. 

Nhƣng có một số thời điểm do biến động thời tiết không thuận: đầu vụ xuân có rét đậm, 

sƣơng giá và cuối vụ có gió Tây sớm, ảnh hƣởng đến năng suất cây trồng; hạn hán do ảnh 

hƣởng gió Tây thƣờng xảy ra vào đầu vụ mùa, bão, lụt vào cuối vụ gây thiệt hại cho cây 

trồng. Thay đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để tránh những biến động bất thuận của thời tiết 

là những biện pháp canh tác tốt nhất hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. 

1.1.4. Thủy văn: 

Huyện Vĩnh Lộc có 2 con sông: Sông Mã và sông Bƣởi đây là nguồn nƣớc ngọt dồi 

dào cung cấp nƣớc cho sản xuất và đời sống của nhân dân ngoài ra nguồn nƣớc ngầm 

trong lòng đất đã và đang cung cấp nƣớc sinh hoạt cho nhà máy nƣớc sạch (cung cấp 

nƣớc cho Thị trấn Vĩnh Lộc) và cung cấp cho hàng ngàn giếng khơi, giếng khoan phục vụ 

sinh hoạt trong nhân dân. 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất:  

Theo bản đồ thổ nhƣỡng tỉnh Thanh Hoá và qua khảo sát thực tế cho thấy huyện 

Vĩnh Lộc có các loại đất sau: 

Nhóm đất phù sa: chiếm 55,33% diện tích tự nhiên của huyện. Đây là nhóm đất 

có nhiều tính chất tƣơng đối tốt nhƣ: hàm lƣợng mùn ở mức trung bình và khá, lân 

tổng số và dễ tiêu ở mức trung bình, Kali tổng số biến động từ trung bình đến giàu, 

kali dễ tiêu khá, loại đất này rất thích hợp cho việc sản xuất nông nghiệp và đang đƣợc 

sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, rau, màu và cây công nghiệp 

ngắn ngày. 

Phân bố: Gặp ở nhiều xã trong huyện nhƣ: Vĩnh Phúc, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh. 
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Nhóm đất xám : chiếm 21,36% diện tích tự nhiên của huyện. Loại đất này thƣờng 

có phản ứng chua và rất chua, hàm lƣợng mùn ở mức trung bình và khá, các chất dinh 

dƣỡng nhƣ lân, kali, biến động mạnh từ nghèo đến trung bình và giàu, đất có độ dốc 

thay đổi từ cấp III đến cấp V, tầng dày trung bình. Loại đất này thích hợp cho việc 

phát triển lâm nghiệp, các cây lâu năm và các cây nông nghiệp lâu năm và ngắn ngày. 

Phân bố: rộng khắp vùng đồi núi các xã trong huyện nhƣ Vĩnh Hùng… 

1.2.2.  Tài nguyên nước: 

a. Nước mặt. 

Vĩnh Lộc có nguồn nƣớc mặt tƣơng đối dồi dào, bao gồm nƣớc mƣa tại chỗ, lƣu trữ 

trên rừng, trong núi và sông ngòi, kênh mƣơng, ao, hồ đập chứa nƣớc. Trong đó chủ yếu 

đƣợc lấy từ nguồn nƣớc của sông Mã và sông Bƣởi. 

Nguồn nƣớc mặt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp đƣợc lấy từ sông Mã, sông 

Bƣởi qua hệ thống công trình thủy nông, thông qua hệ thống kênh mƣơng và trạm bơm 

điện có khả năng cung cấp đủ nƣớc tƣới cho 5701 ha chiếm 86,3% diện tích đất sản 

xuất nông nghiệp. 

b. Nước ngầm. 

Theo kết quả điều tra địa chất, thủy văn và các số liệu điều tra nguồn nƣớc ngầm cho 

thấy: Nguồn nƣớc ngầm của huyện vừa đặc trƣng cho nguồn nƣớc ngầm vùng sông Mã, 

vừa đặc trƣng cho vùng núi đá vôi, độ sâu đến tầng nƣớc ngầm cách mặt đất 8- 15 m. 

Trƣớc đây nguồn nƣớc ngầm ở Vĩnh Lộc ít đƣợc khai thác sử dụng, nhƣng từ năm 

1983 trở lại đây, nhờ viện trợ của UNICEF Chƣơng trình nƣớc sạch đã đƣợc đầu tƣ khoan 

600 điểm khoan ở hầu hết các xã trữ lƣợng lớn, trong sạch chƣa bị ô nhiễm hiện nay nhân 

dân đang dùng giếng khoan, giếng khơi khai thác nguồn nƣớc này để phục vụ sinh hoạt. 

       1.2.3. Tài nguyên rừng: 

 Diện tích rừng của toàn huyện Vĩnh Lộc có 3942,51 ha, chiếm 25,0 % diện tích 

tự nhiên, với các loài cây chủ yếu nhƣ keo, bạch đàn...Rừng trồng sản xuất đã và 

đang mang lại nhiều giá trị kinh tế (gỗ, cũi...) cho nhân dân, đồng thời góp phần 

không nhỏ vào việc bảo vệ đất, nƣớc, chống xói mòn, điều hoà môi trƣờng 

sống...Rừng sản xuất có ở gần hết các xã trong huyện; tuy nhiên, tập trung chủ yếu ở 

các xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng, Vĩnh Hòa...      

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản:  

Vĩnh Lộc có các khoáng sản làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng gồm: 

- Các mỏ đá vôi xi măng và đá xẻ các mỏ: 

+ Mỏ đá xẻ núi Bền (Minh Tân), Trữ lƣợng: 2 triệu m
3
; phục vụ cho chế biến đá 

xuất khẩu. 

Ngoài hai mỏ đá lớn đã đƣợc thăm dò nói trên, Vĩnh Lộc còn có các mỏ đá nhỏ 

nằm rải rác ở các xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, nằm trong quần thể bảo vệ. 
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- Các mỏ sét làm xi măng và làm gạch ngói: 

+ Mỏ sét làm xi măng Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hƣng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành cũ (nay 

là thị trấn Vĩnh Lộc) làm gạch, ngói nung chất lƣợng tốt. 

Nhìn chung, khoáng sản của Vĩnh Lộc phù hợp cho phát triển công nghiệp sản 

xuất vật liệu xây dựng vừa và nhỏ, sản phẩm đáp ứng thị trƣờng ngay trên địa bàn 

huyện nhƣ: đá xây dựng thông thƣờng. Chế biến đá xuất khẩu ở Minh Tân, Vĩnh An, 

Vĩnh Thịnh.  

Đất vật liệu xây dựng phân bố chủ yếu ở các xã Vĩnh Thành (thị trấn Vĩnh Lộc), Vĩnh 

Phúc sét gạch ngói tập trung ở các xã Vĩnh Thành (thị trấn Vĩnh Lộc); Vĩnh Hƣng, Vĩnh 

phúc, Vĩnh Thịnh.  

- Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 16 đá, mỏ với tổng diện tích là 68,68 ha, 

với trữ lƣợng đƣợc duyệt là 9.355.544 m
3
; 05 mỏ cát; 04 bãi tập kết cát; 02 Khu kinh 

doanh vật liệu xây dựng, thƣơng mại tổng hợp; 06 Mỏ đất san lấp đến nay có 05 mỏ đã 

hết hạn khai thác theo giấy phép và 01 mỏ mới đƣợc UBND tỉnh cấp lại và 04 mỏ đất 

làm gạch tuynel. 

- Nhìn chung các đơn vị đƣợc cấp phép khai thác, tận thu khoáng sản sau khi 

nhận bàn giao mỏ đã đƣa vào khai thác, có ý thức chấp hành công tác bảo vệ môi trƣờng 

khu vực khai thác, chấp hành các quy định của Luật khoáng sản, Luật đất đai, có trách 

nhiệm ủng hộ vật liệu cho các xã để xây dựng, cải tạo đƣờng giao thông và các công 

trình công cộng, đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn. 

- Năm 2020, huyện đã tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị và cả hệ thống chính 

trị vào cuộc quyết liệt, đến nay, huyện đã phát hiện, bắt giữ và tham mƣu xử lý 15 chủ 

thuyền khai thác cát trái phép xử phạt với số tiền 202.000.000 đồng (Hai trăm linh hai 

triệu đồng chẵn).  

- Đến nay, tình hình khai thác khoáng sản trái phép đã đƣợc ngăn chặn. 

  1.2.5. Tài nguyên nhân văn và du lịch 

Là huyện có bề dầy về lịch sử và có truyền thống cách mạng; thiên nhiên, con 

ngƣời và các di tích lịch sử hoà quyện, tạo nên bức tranh hoành tráng, sống động trong 

lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc.  

Vĩnh Lộc có tài nguyên du lịch phong phú. Toàn huyện có tới 14 di tích danh 

thắng đƣợc xếp hạng quốc gia, 51 di tích danh thắng đƣợc xếp hạng cấp tỉnh. Đặc biệt 

là Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa Thế giới và từng là kinh đô nƣớc Đại Ngu dƣới 

vƣơng triều Hồ. Là nơi phát tích của 12 đời Chúa Trịnh, Vĩnh Lộc còn là nơi ẩn chứa 

nhiều truyền thuyết, huyền thoại với những di chỉ khảo cổ nổi tiếng. Những danh nhân 

mà tên tuổi của họ đã đi vào lịch sử dân tộc nhƣ: Trần Khát Chân, Tống Duy Tân, 

Trịnh Khả.. 
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Hình 1: Sơ đồ hiện trạng các công trình di tích trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trường 

Do ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thuỷ văn), 

nên cảnh quan môi trƣờng chia thành 2 vùng sinh thái khác nhau.  

- Vùng đồi núi: Tập trung ở các xã Vĩnh Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Hƣng, Vĩnh 

Hùng, Vĩnh Thịnh, và Vĩnh An. Địa hình đồi núi thấp lƣợn sóng. Hệ sinh thái chính là 

vƣờn đồi, chế độ canh tác nông - lâm kết hợp. Ngoài ra còn là vùng có nhiều khoáng 

sản, đặc biệt là vật liệu xây dựng. 

- Vùng đồng bằng: Địa hình tƣơng đối bằng phẳng, có nhiều ô đất bằng, trũng xen 

nhau là vùng trồng các loài cây lƣơng thực, thực phẩm là chủ yếu. Cùng với sự phát triển 

kinh tế đa dạng nhiều thành phần (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ). Vấn đề ô nhiễm môi 

trƣờng cũng cần đƣợc quan tâm và giải quyết. 

Theo kết quả quan trắc môi trƣờng trên địa bàn huyện hàng năm và kết quả 

điều tra, khảo sát cho thấy: Chất lƣợng môi trƣờng không khí, môi trƣờng nƣớc và 

môi trƣờng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nói chung và huyện Vĩnh Lộc nói riêng 

còn tƣơng đối tốt, nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, đã xuất hiện ô nhiễm 
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cục bộ tại một số khu vực nhƣ ô nhiễm bụi, các khu vực giao thông chính dọc theo 

các tuyến quốc lộ; ô nhiễm một số sông suối do hoạt động sản xuất kinh doanh, 

sinh hoạt của ngƣời dân thải trực tiếp nƣớc thải vào nguồn nƣớc; ô nhiễm tại các 

bãi xử lý rác thải.  

Bảo vệ môi trƣờng là vấn đề lớn, là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và 

mỗi ngƣời dân. Vì vậy bên cạnh việc đầu tƣ của nhà nƣớc cho các công trình xử lý môi 

trƣờng cũng cần tuyên truyền vận động mọi ngƣời dân, tổ chức và cá nhân cùng tham 

gia trong trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nƣớc, cải thiện môi trƣờng sống. 

Ngoài ra cũng cần có những văn bản pháp luật, những chế tài đủ mạnh để xử lý 

nghiêm đối với những đơn vị và cá nhân gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 1.4. Đánh giá chung 

1.4.1. Thuận lợi và cơ hội phát triển 

 Huyện Vĩnh Lộc có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, việc xây dựng và phát 

triển nhanh, toàn diện huyện có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với tỉnh Thanh Hóa mà 

còn đối với toàn vùng. Trong những năm tiếp theo huyện sẽ có sự phát triển mạnh mẽ, sự 

phát triển đó dựa vào những thuận lợi sau: 

 (1). Huyện có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cực kỳ ƣu đãi khi nằm ở vùng 

giữa các trục phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa; có đầy đủ các nguồn tài nguyên 

nhƣ tài nguyên tự nhiên nhƣ:  đất đai, nƣớc, rừng, khoáng sản và tài nguyên nhân văn 

phong phú, nhƣ: hệ thống các di sản, di tích, các lễ hội truyền thông, các không gian 

sống - kiến trúc và mỹ thuật... đây là điều kiện rất quan trọng cho việc phát triển kinh 

tế, xã hội của huyện. 

 (2). Với tài nguyên du lịch phong phú với di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ 

gắn với hệ thống các di tích văn hóa lịch sử và danh thắng đã đƣợc xếp hạng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh và nhiều các di tích khác sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển va đẩy 

mạnh mô hình du lịch của huyện Vĩnh Lộc trong thời gian tới. 

(3). Huyện có nhiều kiểu địa hình và chất đất, thuận lợi cho phát triển đa dạng 

các loại cây trồng theo mô hình nông - lâm kết hợp, bên cạnh quỹ đất nông nghiệp của 

huyện còn nhiều sẽ có nhiều thuận lợi cho phát triển mô hình cây công nghiệp, cây ăn 

quả, trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi tập chung và phát triển mô hình sản xuất 

nông - ngƣ kết hợp. 

(4). Huyện có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú gồm các mỏ đá vôi xi 

măng và đá xẻ các mỏ và  mỏ sét làm xi măng và làm gạch ngói sẽ là cơ sở cho khai 

thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng 

(5). Là mảnh đất Điạ linh, Nhân kiệt, cảnh quan môi trƣờng hấp dẫn, trong lành, 
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nhân dân cần cù, giữ gìn truyền thống văn hoá, yêu nƣớc, hiếu học, có nhiều di tích 

lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn huyện đặc biệt là Thành nhà Hồ, đàn tế Nam giao, 

chùa Tƣờng Vân … Đây là những tiền đề để phát triển ngành du lịch, cảnh quan gắn 

liền với các truyền thuyết, với lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc... 

1.4.2. Những tồn tại, hạn chế. 

 (1). Do địa hình không đồng nhất, đặc biệt là các khu vực bị chia cắt bởi vùng 

đồi núi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc canh tác quy mô lớn cũng nhƣ bố trí xây 

dụng hệ thống các công trình, dự án. Ngoài ra, với địa hình miền núi còn có nguy cơ bị 

sạt, lở đất gây khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của ngƣời dân trong quá trình khai 

thác, sử dụng. Bên cạnh đó, do địa hình nghiêng dần từ Bắc xuống Nam, có nhiều ô 

trũng, thƣờng bị ngập úng vào mùa mƣa, tập trung ở các xã: Minh Tân, Vĩnh An và 

Vĩnh Thịnh. Phần phía Bắc các xã: Vĩnh Hƣng, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hùng là địa hình đồi 

núi, thƣờng bị hạn về mùa khô. 

 (2). Với việc trên địa bàn huyện có rất nhiều mỏ khoáng sản khai thác làm vật liệu 

xây dựng, đó vừa là lợi thế, cũng là thách thức và tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

 II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 

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

- Theo kết quả báo cáo kinh tế xã hội năm 2020 cho thấy: Tốc độ tăng giá trị 

sản xuất của huyện Vĩnh Lộc năm 2020 ƣớc đạt 14,85%, bằng 99,55% so với KH, 

giảm 0,82% so với CK; trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 4,81%; công nghiệp - xây 

dựng tăng 19,95%; các ngành dịch vụ tăng 16,27%.  

- Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản của huyện giai đoạn 2016 – 2020 đạt 15,2%, 

trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản đạt 4,3%, Công nghiệp, xây dựng đạt 20,95%, Dịch vụ 

đạt 19,14%. Kinh tế tiếp tục tăng trƣởng khá vao và phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu 

ƣớc đạt và vƣợt mục tiêu Đại hội đề ra. 

- Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hƣớng: 

Tỉ trọng ngành Nông, lâm, thủy sản chiếm 23,75%, công nghiệp - xây dựng 

chiếm 41,46%, dịch vụ chiếm 34,79%. 

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

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Năm 2020, Sản xuất nông, lâm, thủy sản của huyện Vĩnh Lộc có sự phát triển 

ổn định; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ƣớc đạt 1.741 tỷ đồng, vƣợt 0,81% KH, 

tăng 4,6% so với CK.  

Tổng diện tích gieo trồng đạt 15.406ha, vƣợt 0,05% KH, bằng 98,5% so với 

CK; trong đó, diện tích gieo trồng vụ đông 2.952ha; vụ chiêm xuân 6.776ha; vụ Thu 
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mùa 5.678ha; trong đó, diện tích lúa cả năm 9.143ha, năng suất lúa bình quân cả năm 

đạt 61,7 tạ/ha, tăng 1,6 tạ/ha so với CK. Sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt 67.609 tấn, 

vƣợt 4,01% so với KH. 

Huyện đã thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai thực hiện đạt kết 

quả tích cực. Chuyển đổi 191,9ha đất lúa sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy 

sản, vƣợt 59,3%KH, trong đó chuyển sang trồng cây ớt, rau các loại là 177,7ha, cây ăn 

quả 6,84ha, nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa 2,34ha, cây thức ăn chăn nuôi 5ha. Xây 

dựng thêm 06ha rau an toàn tại xã Vĩnh Quang, Minh Tân và 1,4ha nhà lƣới tại thị trấn, 

Vĩnh Long, Vĩnh Quang. Thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm đạt 394,9ha, 

gồm: 153,8ha cây ớt, 131ha ngô ngọt, 02ha cây sâm báo; 11ha cây dƣa hấu; 03ha bí xanh, 

10ha cây đậu tƣơng rau; 5ha khoai tây; 3ha cây lạc; 76,1ha chuối tiêu hồng. Tích tụ tập 

trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đƣợc 276,5ha, 

vƣợt 2,4% chỉ tiêu tỉnh giao nhƣ: Mô hình tích tụ đất đai sản xuất rau dƣa 15,5ha; trồng 

cây ăn quả và cây dƣợc liệu 91ha; sản xuất lúa, mía, cây thức ăn chăn nuôi 50ha; tích tụ 

đất đai để chăn nuôi tập trung 20ha; trồng cây lâm nghiệp 100ha.  

Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đƣợc tập trung chỉ 

đạo thƣờng xuyên. Tuy dịch cúm gia cầm xảy ra tại hộ chăn nuôi ở xã Vĩnh Phúc, đã 

tiêu hủy 3.167 con gia cầm, nhƣng đến ngày 09/3/2020, huyện đã công bố hết dịch 

cúm gia cầm H5N6; khống chế đƣợc dịch tả lợn Châu Phi. Công tác tiêm phòng thực 

hiện sớm hơn hàng năm và thực hiện khẩn trƣơng nhằm tăng khả năng chống dịch cho 

đàn gia súc, gia cầm. Kết quả, tiêm phòng 2 đợt cho đàn gia súc, gia cầm đạt kết quả 

tích cực, đứng tốp đầu toàn tỉnh. Đến nay, tổng đàn trâu 7.360 con tăng 0,8% so với 

CK; đàn bò 9.324 con tăng 0,2% so với cùng kỳ; đàn lợn 29.407 con; đàn dê 9.822 

con, đàn gia cầm 561,3 nghìn con tăng 2,4% so với cùng kỳ. Sản lƣợng thịt hơi xuất 

chuồng 13.504 tấn, tăng 4,72% so với CK. Đến nay, toàn huyện có 335 trang trại và 

gia trại, trong đó có 79 trang trại đạt tiêu chí kinh tế trang trạng theo Thông tƣ 

02/2020/TT-BNNPTNT, có 6 cụm trang trại tập trung tại các xã Vĩnh Phúc, Ninh 

Khang, Vĩnh Long. 

 Giá trị sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh 2010) ƣớc đạt 114,2 tỷ đồng, vƣợt 

0,79% KH, tăng 5,84% so với CK. Công tác trồng, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy 

rừng đƣợc triển khai thực hiện theo kế hoạch; rừng trồng lại sau khai thác 100 ha, 

trồng đƣợc 105.000 cây phân tán; cấp chứng chỉ rừng FSC 2000ha. 

Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 2010) ƣớc đạt 54,7 tỷ đồng, vƣợt 

0,44% KH và tăng 9,69% so với CK; sản lƣợng ƣớc đạt 1.895 tấn, tăng 2,3% so với 

CK. Diện tích nuôi thủy sản ƣớc đạt 621ha. Tập trung chỉ đạo cải tạo ao đầm, triển 

khai Chƣơng trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững. Hiện nay, các mô 
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hình nuôi cá thâm canh và bán thâm canh, hình thức nuôi bán công nghiệp đang phát 

triển tại một số xã nhƣ Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa, Minh Tân, Vĩnh Yên. 

 Công tác an toàn thực phẩm tiếp tục đƣợc quan tâm thực hiện, 100% xã, thị trấn 

duy trì tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Hoàn thành các chỉ tiêu về an toàn thực 

phẩm UBND tỉnh giao năm 2020; tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của ngƣời tiêu dùng đạt 

100%; hoàn thành 5 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, trong đó 2 chuỗi cung ứng lúa 

gạo an toàn tại xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Hòa, 01 chuỗi rau quả an toàn tại xã Vĩnh Phúc, 01 

chuỗi thủy sản và chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm tại xã Vĩnh Hòa; 02 cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Vĩnh Long, Vĩnh Thịnh. Đến nay, 

huyện có 33 chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và 27 cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểm tra 391 cơ sở, xử phạt, 05 cơ sở vi phạm hàng 

quá hạn sử dụng, không đeo găng tay khi chế biến và không niêm yết giá. Cấp giấy chứng 

nhận xuất xứ cho 891 cơ sở, với khối lƣợng sản phẩm đƣợc cấp 2.419,4 tấn. Cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 36 cơ sở.  

 Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

đƣợc tập trung chỉ đạo. Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình 

đƣợc hỗ trợ năm 2019, 2020. Tập trung rà soát các tiêu chí, huy động các nguồn lực để 

xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Xã Minh Tân, xã Vĩnh Tiến 

đƣợc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Việc xây dựng thôn kiểu mẫu đạt 

kết quả tích cực, 03 thôn (Phố Mới và Thôn Thổ Phụ xã Vĩnh Tiến, Đồng Minh xã 

Vĩnh Phúc) đạt thôn kiểu mẫu.  

Năm 2020, huyện có 4 sản phẩm đƣợc công nhận sản phẩm OCOP, trong đó, sản 

phẩm Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh đạt hạng 4 sao, ba sản phẩm (Chè lam Phủ Quảng, Bộ 

sản phẩm: Tranh Đá Tứ Quý và Tranh đá Cá chép chơi trăng Hải Quân, Túi xách Nông 

Phú)  đạt hạng 3 sao. Đến nay, huyện đã có 5 sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 

hạng 4 sao và 4 sản phẩm hạng 3 sao.   

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Năm 2020, Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Vĩnh Lộc vẫn 

duy trì mức ổn định. Mặc dù, dịch bệnh Covid-19 kéo dài, có thời điểm phải thực hiện giãn 

cách xã hội, nhƣng huyện đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp ổn định sản xuất. Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo 

giá so sánh 2010) ƣớc đạt 2.519 tỷ đồng, bằng 99,02% KH, tăng 19,07% so với CK. Sản 

phẩm công nghiệp chính tăng so với cùng kỳ: Quần áo may sẵn tăng 9,37%; đá ốp lát xây 

dựng tăng 2,18%; gạch xây tăng 0,63%. 

Công tác phát triển doanh nghiệp, thành lập mới hợp tác xã đƣợc tập trung chỉ đạo 

quyết liệt; tổ chức 06 lớp Khởi sự doanh nghiệp, bồi dƣỡng doanh nhân cho trên 500 học 

viên. Năm 2020, thành lập mới đƣợc 04 hợp xã, vƣợt 200% chỉ tiêu tỉnh giao; thành lập 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

15 

 

mới 46 doanh nghiệp, vƣợt 2,2% so với KH; các xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Phúc 

đã hoàn thành vƣợt chỉ tiêu giao thành lập mới doanh nghiệp năm 2020.  

Hoạt động xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch đƣợc quan tâm thực hiện. 

Tổng huy động vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội ƣớc đạt 1.570 tỷ đồng, vƣợt 3,3% 

KH, tăng 8,05% so với CK, trong đó một số nguồn vốn tăng so với cùng kỳ nhƣ: vốn 

đầu tƣ của các doanh nghiệp tăng 9,7%, vốn xây dựng cơ bản trong dân cƣ tăng 

13,2%. Hƣớng dẫn cơ sở thực hiện công tác quản lý đầu tƣ; tổ chức thẩm định các dự 

án; thẩm tra và cấp phép xây dựng cho 30 công trình. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến 

độ thi công các công trình. Năm 2020, đã khởi công 10 dự án, hoàn thành và đƣa vào 

sử dụng 14 công trình do huyện làm chủ đầu tƣ. 

Tổ chức điều chỉnh 02 dự án quy hoạch (khu tái định cƣ phục vụ GPMB Phủ 

Trịnh giai đoạn 2 và Quy hoạch khu dân cƣ xã Minh Tân). Hoàn thiện hồ sơ Quy 

hoạch khu danh lam thắng cảnh quốc gia núi Kim Sơn xã Vĩnh An trình Sở Văn hóa, 

thể thao và du lịch, tham mƣu cho UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa thể thao và du lịch 

thẩm định. Hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bồng, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030 trình Sở Xây dựng thẩm định. Tiếp tục đôn 

đốc đơn vị tƣ vấn điều chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc để 

trình Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xin ý kiến đề nghị Thủ tƣớng điều chỉnh cục bộ 

đối với các vị trí quy hoạch không còn phù hợp theo Quyết định 1316/QĐ-TTG ngày 

12/8/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Năm 2020, hoạt động thƣơng mại dịch vụ của huyện Vĩnh Lộc tiếp tục phát 

triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ƣớc đạt 1.948 tỷ đồng, bằng 

98,8% KH, tăng 18,71% so với CK. Tổ chức thành công gian hàng tham dự Triển lãm 

thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Tiếp tục duy trì các tiêu chí chợ an toàn thực phẩm và cửa hàng kinh 

doanh thực phẩm an toàn. Đến nay, toàn huyện có 1 chợ hạng II, 8 chợ hạng III và 11 

cửa hàng kinh doanh an toàn thực phẩm, giúp ngƣời tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với các 

sản phẩm thực phẩm nông sản sạch và an toàn. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát thị 

trƣờng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lƣợng, gian lận thƣơng mại, đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bình ổn thị trƣờng. Kiểm tra 31 vụ, phát hiện và 

xử lý 17 vụ kinh doanh vi phạm, xử phạt hơn 30 triệu đồng. 

 Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ phát triển khá, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và 

dịch vụ ƣớc đạt 69,2 triệu USD, vƣợt 6,4% KH và tăng 10,72% so với CK, các mặt hàng 

xuất khẩu chủ yếu gồm quần áo các loại tăng 9,54%, đá ốp lát tăng 1,2% so với CK.  

Hoạt động du lịch tiếp tục đƣợc quan tâm thực hiện; tuyên truyền quảng bá tiềm 

năng du lịch của huyện với nhiều hình thức phong phú. Do ảnh hƣởng của đại dịch 
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Covid-19 nên lƣợng khách du lịch đến thăm quan thành nhà Hồ và các di tích trên địa 

bàn huyện giảm mạnh so với cùng kỳ. Năm 2020, thu hút 62.590 lƣợt khách, giảm 

73% so với cùng kỳ, trong đó số lƣợt khách tham quan Thành Nhà Hồ là 52.705 lƣợt, 

khách quốc tế 1.570 lƣợt.    

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hƣởng đáng kể đến hoạt động vận tải trên địa bàn 

huyện, nhất là vận tải hành khánh. Doanh thu dịch vụ vận tải ƣớc đạt 123,2 tỷ đồng, 

bằng 84,93% KH và giảm 7% so với CK.  

Các Ngân hàng đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay vốn và 

chính sách cho vay ƣu đãi đối với các đối tƣợng, tạo điều kiện thúc đẩy lƣu thông vốn, 

phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nông nghiệp huy động nguồn vốn 

đạt 1.122 tỷ đồng; dƣ nợ cho vay ƣớc đạt 1.187 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,02%. Ngân 

hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay theo lãi suất ƣu đãi của nhà nƣớc với tổng dƣ 

nợ thực hiện 277 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ quá hạn 0,09%. 

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

quan đến sử dụng đất. 

2.3.1. Dân số, lao động, việc làm, thu nhập 

a) Dân số, nhân khẩu 

Dân số hiện tại của huyện Vĩnh Lộc tính ƣớc khoảng 85.863 ngƣời với mật độ dân 

số 544 ngƣời/km2. Dân cƣ tập trung ở 13 xã, thị trấn; phân bố tƣơng đối đồng đều trong 

đó đông nhất tập trung ở thị trấn Vĩnh Lộc (3.319 ngƣời/km2), xã có mật độ dân cƣ thấp 

nhất là xã Vĩnh Hùng (339 ngƣời/km2).  

b) Lao động, việc làm, thu nhập 

Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục đƣợc quan tâm thực 

hiện; việc giải quyết các chế độ, chính sách cho ngƣời có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện chi trả chế độ chính 

sách đối với ngƣời có công với cách mạng và các đối tƣợng bảo trợ xã hội tháng 4, tháng 

5 vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo chế độ chính sách cho các đối 

tƣợng. Rà soát, thực hiện chi trả chế độ cho các đối tƣợng bị ảnh hƣởng do dịch vụ Covid-

19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Phối hợp 

mở 03 lớp đào tạo nghề cho 145 học viên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%, vƣợt 

0,5% so với KH; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động còn 30,1%, vƣợt 

9,9% so với KH. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đƣợc thực hiện đúng quy 

định; năm 2020, toàn huyện còn 356/24.996 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,42%, vƣợt 1,42% 

với KH. Do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến công tác tạo việc làm 

mới, xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện. Năm 2020, tạo việc làm mới cho 2.300 

lao động, đạt 92% KH; trong đó xuất khẩu 148 lao động, đạt 74% KH.  
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Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tỷ lệ lao động làm việc trong ngành 

nông, lâm, thủy sản giảm từ 63,50 năm 2015 xuống còn 30,10 năm 2020; trong ngành công 

nghiệp – xây dựng tăng từ 19,50% lên 42,2%; trong ngành dịch vụ tăng từ 16,9% lên 27,7%; 

tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 46,5% lên 70,5% vƣợt mục tiêu đại hội 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,26%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,5%. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng số lao động của huyện đạt 30,13%. 

- Số ngƣời đƣợc giải quyết việc làm mới trong 5 năm 2016-2020 của huyện là 

12.863 ngƣời. 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2020 của huyện đạt mức 46,6 triệu vƣợt chỉ 

tiêu đề ra. 

2.4. Thực trạng phát triển đô thị và khu dân cƣ nông thôn 

2.4.1. Thực trạng phát triển đô thị 

Hiện tại, trên địa bàn huyện có 01 thị trấn là Thị trấn Vĩnh Lộc, là đô thị loại V, 

năm 2019, sau khi sắt nhập toàn bộ diện tích của xã Vĩnh Thành, diện tích thị trấn là 

540,94 ha. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, UBND 

huyện Vĩnh Lộc đã lập quy hoạch mở rộng thị thị trấn và đã có tờ trình số 104/TTr-

UBND ngày 13/6/2020 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch xây dựng mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc đến năm 2030. Theo đó, quy mô diện tích đô 

thị của huyện Vĩnh Lộc sau điều chỉnh là 1.523,09 ha; Dân số dự kiến là 20.000 ngƣời. 

Tính chất chức năng khu vực bổ sung quy hoạch là: khu du lịch sinh thái, làng xóm hiện 

hữu, đất dự trữ phát triển đô thị, đất nông nghiệp đô thị.  

Hơn nữa, trong thời gian tới huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục xây dựng quy hoạch đô thị 

Bồng với tổng diện tích tự nhiên: 1494,98 ha thuộc địa bàn 2 xã: Vĩnh Hùng, Minh 

Tân. Khu vực đô thị Bồng nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Lộc, cách trung tâm huyện lỵ 

khoảng 12 km, có tuyến Quốc lộ 217 và sông Mã đi qua. Đây là tuyến đƣờng chiến 

lƣợc phát triển vùng, kết nối cao tốc Bắc Nam và là tuyến đƣờng trục chính đi phía 

Tây của tỉnh Thanh Hóa đi cửa khẩu Na Mèo, nối với Quốc lộ 6 của CHND Lào. Theo 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Lộc và quy hoạch tổng 

thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đã xác định khu vực Bồng là đô thị loại V, là đô thị 

động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Nam huyện Vĩnh Lộc. 

Nhƣ vậy, theo thực trạng và định hƣớng phát triển đô thị thì huyện Vĩnh Lộc sẽ 

có 2 khu đô thị gồm thị trấn Vĩnh Lộc và đô thị Bồng. Đây sẽ là trung tâm kinh tế, 

chính trị thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện phát triển mạnh theo hƣớng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn tiếp theo. 
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2.4.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Do đặc điểm hình thành và lịch sử phát triển, các khu dân cƣ nông thôn trên địa bàn 

huyện đƣợc phát triển theo những hình thái khác nhau, tuỳ thuộc vào điều kiện và mức độ 

phân bố trong từng khu vực. Các tụ điểm dân cƣ truyền thống (nhƣ thôn, xóm...) đƣợc 

hình thành tập trung bên cạnh những khu vực có nƣớc và có điều kiện canh tác ở những 

nơi có giao thông thuận tiện cho sản xuất và lƣu thông hàng hoá. Toàn huyện Vĩnh Lộc 

sau khi sát nhập 02 xã Vĩnh Ninh, Vĩnh Khang thành Ninh Khang, Vĩnh Minh, Vĩnh Tân 

thành Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc còn 12 xã, đời sống nhân dân nhìn chung đã đƣợc cải 

thiện, đặc biệt là các lĩnh vực y tế, giáo dục. 

Hệ thống cơ sở hạ tầng còn chƣa đáp ứng yêu cầu phát triển mới, mặc dù đã đƣợc 

quan tâm đầu tƣ song còn nhiều hạn chế do nguồn kinh phí hạn hẹp. Hầu hết giao thông 

trong các khu dân cƣ đã đƣợc cứng hóa 80% nhƣng khá bụi về mùa khô gây khó khăn cho 

việc giao lƣu hàng hoá và đi lại của nhân dân.  

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019, diện tích đất khu dân cƣ nông thôn huyện 

Vĩnh Lộc là 904,73 ha. Các khu dân cƣ cũ ngày càng mở rộng, các khu dân cƣ mới đã 

bắt đầu phát triển, nƣớc sinh hoạt đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu ngƣời dân. Tuy 

nhiên, kiến trúc không gian khu dân cƣ còn bất hợp lý. Việc xây dựng nhà ở hoàn toàn 

mang tính tự phát, đảm bảo chất lƣợng xây dựng, kiến trúc và mỹ quan. 

Bình quân đất ở trung bình từ 80 - 95 m2/ngƣời. Trong tƣơng lai việc phát triển 

thêm đất ở để đáp ứng nhu cầu là thực tế khách quan không thể tránh khỏi, nhƣng cần 

phải có sự điều chỉnh hợp lý các khu dân cƣ hiện có cũng nhƣ phải hạn chế tối đa việc lấy 

đất nông nghiệp vào làm nhà ở nhất là những khu vực ruộng cho năng suất cao. Đây là 

những vấn đề cần đƣợc quan tâm trong chiến lƣợc phát triển kinh tế lâu dài của huyện. 

2.5. Thực trạng phát triển hạ tầng 

2.5.1. Giao thông 

2.5.1.1. Giao thông đường bộ: Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 185,6km 

đƣờng giao thông. Hệ thống bao gồm các tuyến Quốc lộ, đƣờng tỉnh, đƣờng huyện, 

đƣờng xã. Phân theo kết cấu mặt đƣờng, toàn huyện hiện có 86,0km đƣờng nhựa 

(chiếm 46,3%); 98,7 km đƣờng BTXM (chiếm 53,2%); 8,3km đƣờng đất, cấp phối 

(chiếm 0,5%).Mật độ giao thông tính đến đƣờng trục xã 1.18km/km
2.

. 

a. Quốc lộ: 

Có 02 tuyến đi qua huyện với tổng chiều dài 33,77 km. Gồm:   

+ Quốc lộ 45: dài 7,94km (từ Cầu Kiểu đến thôn Bèo xã Vĩnh Long): Là trục 

giao thông đối ngoại hƣớng Bắc Nam của huyện. Quy mô đƣờng cấp IV, V, 2 làn xe; 

Rộng nền đƣờng (7,5÷9,0)m; Mặt đƣờng rộng (5,5÷7,0); Kết cấu mặt bê tông nhựa. 

+ Quốc lộ 217: dài 25,83km (từ Vĩnh Thịnh đến Vĩnh Quang): Trục đối ngoại 

hƣớng Đông Tây của huyện. Quy mô đƣờng cấp III, 2 làn xe; Rộng nền đƣờng 9,0m; 
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Mặt đƣờng rộng 7,0m. Kết cấu mặt bê tông nhựa. 

b. Đường tỉnh: 

Có 03 tuyến đi qua huyện với tổng chiều dài 19,36km. Gồm: 

+ Đƣờng tỉnh 516B: dài 5,65km (từ Cầu Yên Hoành đến thôn xóm mới xã Vĩnh 

Hùng): đoạn từ cầu Yên Hoành đến QL217 quy mô đƣờng cấp III, 2 làn xe rộng nền 

9,0m; rộng mặt 7,0m. Đoạn còn lại quy mô đƣờng cấp IV, rộng nền 5,5m; rộng mặt 

3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng tỉnh 522: dài 9,91km (từ thị trấn đến thôn 1 xã Vĩnh Hƣng): Đoạn từ thị 

trấn Vĩnh Lộc đến trung tâm xã Vĩnh Hƣng quy mô đƣờng cấp V, rộng nền 5,0m; rộng 

mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. Đoạn từ trung tâm xã Vĩnh Hƣng đến thôn 1 

quy mô đƣờng cấp VI, rộng nền 5,0m, rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông; 

Đƣờng tỉnh 523C: dài 3,8km (từ làng Xuân Áng đến thôn Đồi Thợi xã Vĩnh Long): 

Quy mô đƣờng cấp V, rộng nền 5,0m, rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

c. Đường huyện:  

Có 12 tuyến đi qua huyện với tổng chiều dài 39,62km. Gồm: 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Yên: Chiều dài tuyến 3,47km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 5,0m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông. 

+ Đƣờng QL217-Thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc: Chiều dài tuyến 5,14km; 

Đƣờng cấp VI; rộng nền 5,0m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Hòa: Chiều dài tuyến 2,5km; Đƣờng cấp VI; rộng 

nền 5,0m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Hùng: Chiều dài tuyến 3,6km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh An: Chiều dài tuyến 4,1km; Đƣờng cấp VI; rộng 

nền 6,5m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng phụ cận thành nhà Hồ: Chiều dài tuyến 3,91km; Đƣờng cấp VI; rộng 

nền 6,5m; rộng mặt 3,5m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Minh Tân: Chiều dài tuyến 2,00km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Minh Tân – QL217: Chiều dài tuyến 3,00km; Đƣờng 

cấp VI; rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Thịnh: Chiều dài tuyến 4,4km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Tiến: Chiều dài tuyến 2,0km; Đƣờng cấp VI; rộng 

nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng láng nhựa. 

+ Đƣờng QL217-TT xã Vĩnh Phúc: Chiều dài tuyến 2,7km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông. 
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+ Đƣờng QL217-TT xã Ninh Khang: Chiều dài tuyến 2,8km; Đƣờng cấp VI; 

rộng nền 4,5m; rộng mặt 3,0m; Kết cấu mặt đƣờng bê tông. 

e. Đường xã quản lý: 

Đƣờng xã trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc bao gồm đƣờng trục xã và các đƣờng 

liên thôn, tổng chiều dài là 92,8km; trong đó đã cứng hóa 91,96 km. 

Bảng 1: Tổng hợp hiện trạng một số tuyến đƣờng giao thông chính 

TT Tên tuyến Ký hiệu 

Chiều 

dài qua 

huyện 

(km) 

Cấp 

đƣờng 
Bm Bn KCAD 

A Quốc lộ  33,77     

1 Quốc lộ 45 QL.45 7,94 IV, III 5,5÷7,0 7,5÷9,0 BT nhựa 

2 Quốc lộ 217 QL.217 25,83 III 7,0 9,0 BT nhựa 

B Đƣờng tỉnh  19,36     

1 Đƣờng tình 516B TL.516B 5,65 IV, III 3,5÷7,0 5,5÷9,0 Láng Nhựa 

2 Đƣờng tỉnh 522 TL.522 9,91 V, VI 3,0÷3,5 5,0 
B.Tông; Láng 

Nhựa 

3 Đƣờng tỉnh 523C TL.523C 3,80 V 3,5 5,0 Láng Nhựa 

C Đƣờng huyện  39,62     

1 QL 217 – TT xã V.Yên  3,47 VI 3,5 5,0 B. Tông 

2 Ql217- Tân Phúc, V.Phúc  5,14 VI 3,5 5,0 Láng Nhựa 

3 QL217-TT xã Vĩnh Hòa  2,5 VI 3,5 5,0 Láng Nhựa 

4 QL217-TT xã Vĩnh Hùng  3,6 VI 3,5 4,5 B. Tông 

5 QL217-TT xã Vĩnh An  4,1 VI 3,5 6,5 Láng Nhựa 

6 Đƣờng phụ cận T.N Hồ  3,91 VI 3,5 6,5 Láng Nhựa 

7 QL217-TT xã Minh Tân  2,00 VI 3,0 4,5 B. Tông 

8 QL217-TT xã Minh Tân  3,00 VI 3,0 4,5 Láng Nhựa 

9 QL217-TT xã Vĩnh Thịnh  4,40 VI 3,0 4,5 Láng Nhựa 

10 QL45-TT xã Vĩnh Tiến  2,00 VI 3,0 4,5 Láng Nhựa 

11 QL45-TT xã Vĩnh Phúc  2,70 VI 3,0 4,5 B. Tông 

12 QL45-TT xã Ninh Khang  2,80 VI 3,0 4,5 B. Tông 

D Đƣờng xã   92,8  2÷15 3÷25 

B. Tông; 

L.Nhựa; 

C.Phối 

f. Cầu trên đường bộ 

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện Vĩnh Lộc có 4 cầu các loại với tổng chiều dài 

863m. Trong đó: 

- Cầu lớn (khẩu độ >25m): 02 cầu bắc qua sông Mã bao gồm: Cầu Yên Hoành, 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

21 

 

cầu Kiểu; 

- Cầu trung (khẩu độ <25m): 22 cầu bắc qua sông Bƣởi bao gồm: Cầu Công và 

cầu Phúc Hƣng . 

2.5.1.2. Hiện trạng giao thông đường thủy nội địa 

Hiện tại, huyện Vĩnh Lộc có 02 tuyến đƣờng thủy nội địa đang hoạt động là 

tuyến sông Mã  và tuyến sông Bƣởi. 

a. Tuyến sông Mã : 

+  Đoạn tuyến ĐTNĐ từ ngã ba Ninh Khang (giao giữa sông Mã và sông Bƣởi) 

đến ngã ba Bông (Vĩnh An): Chiều dài 19km, ĐTNĐ cấp 4; Tải trọng tối đa tàu thuyền 

lƣu thông 100 tấn. 

+ Đoạn tuyến ĐTNĐ từ ngã ba Ninh Khang (giao giữa sông Mã và sông Bƣởi) 

đến thủy điện Cẩm Thủy: Chiều dài 61.5km; ĐTNĐ cấp V; Tải trọng tàu thuyền tối đa 

lƣu thông 50 tấn. 

b. Tuyến sông Bưởi : 

Đoạn tuyến từ ngã ba Ninh Khang (giao giữa sông Mã và sông Bƣởi) đến Kim 

Tân chiều dài 25,5 km; ĐTNĐ cấp IV. Tải trọng tối đa tàu thuyền lƣu thông 100 tấn. 

2.5.2. Thủy lợi 

Vĩnh Lộc đƣợc hƣởng nguồn nƣớc của sông Mã và sông Bƣởi: 

- Tổng nguồn nƣớc sông Mã (sông chính) đoạn sông chảy trên đất Vĩnh Lộc là 28 

km theo ranh giới phía nam của huyện, thuận tiện cho việc bố trí các công trình thuỷ lợi, 

khai thác nguồn nƣớc phục vụ phát triển dân sinh, kinh tế. 

- Sông Bƣởi: là một nhánh của sông Mã, bắt nguồn từ Hoà Bình đoạn chảy qua Vĩnh 

Lộc là 11,9 km, sông Bƣởi hội nhập với sông Mã tại ngã ba Sét (Ninh Khang). Là nguồn 

cung cấp bổ sung nƣớc thuỷ lợi cho các xã vùng trung tâm huyện. 

Ngoài sông Mã và sông Bƣởi, trên địa bàn huyện còn có các hồ đập có tác dụng dự 

trữ, điều tiết nguồn nƣớc chung toàn huyện. 

Nhiều công trình thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh 

đƣợc đầu tƣ, đƣa vào sử dụng nhƣ: Bê tông hoá và kè mái những đoạn xung yếu trên đê 

sông Mã, nâng cấp đê tả, hữu sông Bƣởi, một số hồ chứa nƣớc và trạm bơm, kiên cố hoá 

246,8 km kênh mƣơng. 

Bên cạnh đó, Toàn huyện Vĩnh Lộc còn có 9 hồ đập lớn nhỏ, dung tích khoảng 

5.075.172 m
3
, Phục vụ tƣới cho khoảng 406 ha đất sản xuất nông nghiệp vụ chiêm 

xuân; 373ha đất sản xuất nông nghiệp vụ mùa và 212 ha đất nông nghiệp vụ đông. 

Nguồn sinh thủy kém. Hiện nay một số hồ đập đã xuống cấp cần đƣợc sửa chữa cải 

tạo, đáng chú ý : hồ Hón dứa xã Vĩnh An cửa van cống bị hỏng, nƣớc rò rỉ  mạnh 

không có khả năng tích nƣớc, mực nƣớc xấp xỉ mực nƣớc chết, cần đƣợc sửa chữa cải 

tạo; Hồ Nhiêu Mua xã Vĩnh Tân (xã Minh Tân hiện nay) hồ đa hƣ hỏng nhiều không 
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còn khả năng tích nƣớc, hiện nay mực nƣớc hồ đã xuống dƣới mực nƣớc chết. 

Bảng 2: Thống kê hiện trạng hồ đập thủy lợi 

Stt Tên hồ đập 

Vị trí 

xây 

dựng 

Năm 

Xây 

dựng 

Dung tích 

(m
3
) 

Diện tích tƣới (ha) 

Vụ chiêm xuân Vụ mùa Vụ 

đông Lúa Màu Lúa Màu 

1 Hồ Quan nhân V.Quang 2001 400.000 13,84 - 13,84 - 8,06 

2 Hồ Tân Lập V.Long 2014 234.000 14,00 2,00 14,00 2,00 11,00 

3 Hồ Hón Trè V.Hƣng 2009 495.000 101,46 48,34 85,06 46,32 117,24 

4 Hồ Mang Mang V.Phúc 2009 1.414.000 89,00 - 89,00 - - 

5 Hồ Đồng Mực V.Hùng 2009 652,00 32,00 - 32,00 - 20,10 

6 Hồ Nhiêu Mua V.Tân 1984       

7 Hồ Rát V.Thịnh 1998 290.000 30,50 10,00 30,00 - 16,00 

8 Hồ đá kẽn V.Thịnh 2014 1.590.000 40,40 24,17 60,50 - 39,20 

9 Hồ Hón Rứa V.An 1972 172,15 0,28 0,14 - 0,14 - 

 

2.5.3. Giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ học năm 

học 2019 - 2020 và triển khai thực hiện năm học 2020 - 2021. Công tác phổ cập giáo 

dục đƣợc đẩy mạnh; huyện đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập 

GDTH, GDTHCS mức độ 3 và chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Chất lƣợng giáo dục đại 

trà đƣợc đảm bảo. Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 và 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT 

đạt 95,2%; tỷ lệ học sinh đậu đại học nguyện vọng 1 đạt 70%; có 02 học sinh đậu trƣờng 

THPT chuyên Lam Sơn. Công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân 

viên cơ bản đƣợc đảm bảo. Năm 2020, có thêm 5 trƣờng (Trƣờng THCS Vĩnh MN Vĩnh 

Tân, THCS Vĩnh Hòa, Mầm non Vĩnh Quang, Mầm non Vĩnh Thịnh, THCS Vĩnh 

Hƣng) đạt chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục và chuẩn quốc gia, nâng tổng số trƣờng 

chuẩn quốc gia của huyện lên 41 trƣờng, đạt tỷ lệ 87,23%. Phong trào thi đua khuyến 

học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đƣợc chú trọng; đã trao học bổng cho 862 học 

sinh và 56 giáo viên với số tiền 547,5 triệu đồng. 

2.5.4. Văn hóa, thể dục - thể thao 

Hoạt động văn hoá - thông tin đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các sự kiện chính trị, các ngày 

lễ của đất nƣớc, của tỉnh, huyện. Biên tập và phát sóng 276 chƣơng trình thời sự và 

phát thanh; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh đƣa 108 tin bài phản ánh 
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các hoạt động diễn ra trong huyện. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao 

tiếp tục đƣợc duy trì; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức đạt kết 

quả nhất định.  

Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tiếp tục đƣợc đẩy mạnh, chú trọng 

nâng cao chất lƣợng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tỷ lệ 

gia đình văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ khu dân cƣ văn hóa ƣớc đạt 97,3%; công nhận lần 

đầu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa cho 3 cơ quan, đơn vị và công nhận lại 7 cơ 

quan, đơn vị. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục đƣợc duy trì; tỷ lệ dân số 

tham gia luyện tập thể dục thể thao thƣờng xuyên chiếm 46,1%; đạt giải nhì môn bóng 

bàn đôi nam 40 tuổi trở lên tại giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt chào mừng Đại hội 

Đảng bộ các cấp năm 2020. Công tác bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa, vật 

thể, các lễ hội truyền thống tiếp tục đƣợc quan tâm thực hiện. Chỉ đạo khắc phục các 

sai phạm trong công tác quản lý di tích; giám sát việc trùng tu tôn tạo di tích đình 

Nham Thôn xã Vĩnh An; di tích Đình làng Bồng Thôn xã Minh Tân và Chùa Tƣờng 

Vân thị trấn Vĩnh Lộc. 

2.5.5. Y tế 

Năm 2020, Ngành y tế của huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Trƣớc sự chỉ đạo của Trung ƣơng, 

của tỉnh và hƣớng dẫn của Bộ y tế, huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo, tăng cƣờng công 

tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt công tác giám 

sát, cách ly các đối tƣợng theo quy định. Đến nay, trên địa bàn huyện không có dịch 

bệnh xảy ra, đặc biệt là không có trƣờng hợp dƣơng tính với SARS-CoV-2. Các 

chƣơng trình y tế quốc gia thực hiện đạt và vƣợt so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ gia đình 

dùng nƣớc hợp vệ sinh ƣớc đạt 98,5%; tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 82%; tỷ lệ trẻ em 

dƣới 5 tuổi SDD cân nặng giảm xuống còn 5,8%, vƣợt 0,7% so với KH; không có tử 

vong mẹ và tử vong sơ sinh; tỷ lệ phát triển dân số ổn định ở mức dƣới 0,7%. Tỷ lệ 

dân số tham gia BHYT đạt 90,6%. Công tác khám chữa bệnh đƣợc chú trọng tới chất 

lƣợng, hiệu quả. Bệnh viện đa khoa huyện đã khám cho 73.138 lƣợt bệnh nhân, điều 

trị nội trú cho 16.028 lƣợt bệnh nhân. Hệ thống y tế tƣ nhân ngày càng đƣợc mở rộng, 

đến nay, toàn huyện có 20 cơ sở hành nghề y tƣ nhân, 45 cơ sở hành nghề dƣợc; đã 

khám và điều trị cho 33 nghìn lƣợt bệnh nhân. 

2.5.6. An ninh, quốc phòng 

An ninh chính trị trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn tiếp tục đƣợc giữ vững, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định; các lực lƣợng vũ trang nắm chắc tình 

hình các địa bàn trọng điểm, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất 

ngờ; chuẩn bị phƣơng tiện, lực lƣợng tham gia phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn; 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2020, đƣợc 
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UBND tỉnh tặng Bằng khen, Bộ quốc phòng tặng bằng khen, Quân khu 4 tặng Cờ đơn vị 

dẫn đầu phong trào thi đua. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện đạt kết quả; bồi dƣỡng kiến thức 

QP-AN, huấn luyện cho các đối tƣợng theo đúng kế hoạch. Hoàn chỉnh kế hoạch B trong 

tác chiến phòng thủ và triển khai xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự theo Nghị định 

02 của Chính phủ. Thực hiện tốt các chính sách hậu phƣơng quân đội; đã chi trả cho 

6.648 đối tƣợng với số tiền 14,150 tỷ đồng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; chi 

trả 9 đối tƣợng thƣơng binh theo Thông tƣ 28, Quyết định 202 với số tiền hơn 984 

triệu đồng.  

Lực lƣợng công an đã bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp, đƣợc 

Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen. Triển khai các đợt tấn công trấn áp các loại tội 

phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt việc tuyên 

truyền, phổ biến GDPL đến các tổ chức cơ sở và hội viên. Tập trung đẩy mạnh việc 

thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh và Thông tƣ số 23 của Bộ Công an 

về xây dựng khu dân cƣ, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trƣờng đạt tiêu chuẩn 

về an toàn ANTT; xây dựng các mô hình camera giám sát trên các tuyến, địa bàn trọng 

điểm. 100% xã, thị trấn, 107/111 khu dân cƣ đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

Huyện đƣợc UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác Phòng cháy chữa cháy. Tập 

trung xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cƣ. Hoàn thành Đề án bố trí công an chính quy 

đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn. Lực lƣợng công an chính quy đã phát 

huy hiệu quả rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ cở.  

2.6. Đánh giá chung 

2.6.1. Kết quả đạt được 

   1. Kinh tế của huyện Vĩnh Lộc tăng trƣởng ở mức khá, nhiều chỉ tiêu ƣớc đạt và 

vƣợt mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra. 

2. Huyện có hệ thống giao thông đối ngoại thuận lợi, đặc biệt là các tuyến 

đƣờng huyết mạch Quốc gia nhƣ: Dự án Nâng cấp mạng lƣới giao thông tiểu vùng Mê 

Kông mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp Quốc lộ 217, tỉnh Thanh Hóa . Dự án 

hoàn thành không chỉ có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam nói riêng, 

mà còn có vai trò quan trọng trong phát triển chung của khu vực khi tuyến Quốc lộ 

217 - tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam và các đoạn tuyến đƣờng 6, 6A, 6B - tỉnh Hủa 

Phăn của Lào thuộc Hành lang Đông Bắc của GMS kết nối vùng Đông Bắc Lào với 

Bắc Việt Nam và nối ra biển tại Thanh Hóa; 

 3. Đã hình thành các cơ sở sản xuất công nghiệp, sản xuất ra các mặt hàng chủ 

lực nhƣ: gạch xây tăng; đá ốp lát xây dựng; quần áo may sẵn tăng; cửa sắt các loại. 

Huyện đã lập quy hoạch chi tiết các cum công nghiệp: Vĩnh Minh (Minh Tân hiện 

nay), Vĩnh Hòa  tạo tiền đề căn bản cho việc phát triển sản xuất trong vùng. 
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4. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hƣớng tăng dần tỷ trọng 

ngành công nghiệp, xây dựng, thƣơng mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, 

lâm, thuỷ sản.  

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh; huy động vốn cho đầu tƣ phát 

triển đƣợc tăng cƣờng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đƣợc đẩy mạnh 

6. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội đƣợc chăm lo, đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân đƣợc tăng lên 

7. Quốc phòng – an ninh đƣợc tăng cƣờng, trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo, cải 

cách tƣ pháp đƣợc chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. 

2.6.2. Hạn chế 

- Kết quả thực hiện Chƣơng trình phát triển nguồn nhân lực chƣa rõ nét. Triển khai 

thực hiện Chƣơng trình phát triển du lịch còn lúng túng, chƣa dành nhiều nguồn lực cho 

phát triển du lịch 

- Việc tích tụ, tập trung đất đai thực hiện còn chậm; sản xuất nông nghiệp nghiệp 

theo hƣớng hàng hóa taaoh trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao còn ít; phần lớn 

sản phẩm chƣa có thƣơng hiệu, chƣa có thị trƣờng tiêu thụ ổn định 

- Hạ tầng cụm công nghiệp đƣợc dầu tƣ nhƣng còn chậm; phát triển tiểu thủ công 

nghiệp và ngành nghề nông thôn chƣa rõ nét, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao 

phát triển chậm, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chƣa hấp dẫn du khách. 

- Doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài 

chính và quản trị doanh nghiệp còn thấp, thu hút doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực nông 

nghiệp còn ít, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã chƣa cao. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trƣờng ở một số cơ sở sản xuất và một số khu dân cƣ chƣa 

đƣợc khắc phục. 

- Việc thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn còn hạn chế; chƣa có cơ sở sản xuất tham gia vào Chƣơng trình OCOP nên việc 

sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP gặp nhiều khó khăn. 

- Việc đầu tƣ cơ sở hạ tầng vào các cụm công nghiệp Vĩnh Minh, Cụm công 

nghiệp Vĩnh Hòa còn chậm. 

- Còn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Vĩnh Quang. Công tác 

chỉnh trang, cải tạo, các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng tại các khu dân cƣ 

chƣa thƣờng xuyên, liên tục.   

- Công tác quản lý di tích tại một số địa phƣơng chƣa chặt chẽ, vẫn còn tình 

trạng một số hộ dân cải tạo, xây dựng nhà ở tại khu vực bảo vệ Di sản thế giới Thành 

Nhà Hồ.  
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2.6.3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thƣơng mại, du lịch, dịch vụ tác động 

đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Là năm diễn ra Đại 

hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, có sự thay đổi về cán bộ lãnh đạo các 

phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn nên việc nắm bắt, giải quyết các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. 

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số 

ngành, địa phƣơng, xã, thị trấn chƣa thực sự nỗ lực và sáng tạo; thiếu sâu sát nên kết 

quả chƣa đạt đƣợc yêu cầu đề ra. 

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

Theo kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam do bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

công bố năm 2012, theo 3 kịch bản: kịch bản phát thải thấp (b1), kịch bản phát thải 

trung bình (b2), kịch bản phát thải cao (a2). trong đó kịch bản b2 đƣợc bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng khuyến nghị sử dụng trong thời điểm hiện nay cho các bộ, ngành và địa 

phƣơng làm định hƣớng ban đầu trong việc đánh giá ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu, 

nƣớc biển dâng và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.  

Đối với các lƣu vực sông trên vùng nghiên cứu trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc hiện 

nay chƣa có một nghiên cứu, dự báo riêng nào về BĐKH-NBD. Vì vậy trong quy 

hoạch này sẽ sử dụng kịch bản BĐKH-NBD theo kịch bản B2 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng đối với vùng Bắc Trung bộ; sử dụng tài liệu thực đo của các trạm trên các 

lƣu vực sông trong vùng nghiên cứu làm cơ sở cho tính toán và dự báo cho tƣơng lai. 

Nội dung của kịch bản B2 đối với khu vực Bắc Trung bộ nhƣ sau: 

a. Về nhiệt độ:  

Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có thể tăng lên 2,8
 o

C ở Bắc Trung 

bộ so với trung bình thời kỳ 1980-1999.  

Bảng 3: Mức tăng nhiệt trung bình theo kịch bản B2 

Thời kỳ 

trong năm 

Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

XII-II 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 

III-V 0,7 0,9 1,2 1,8 2,0 2,4 2,8 3,0 3,2 

VI-VIII 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,6 

IX-XI 0,5 0,8 1,0 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,7 

b. Về lượng mưa:  

Vào cuối thế kỷ 21, lƣợng mƣa năm có thể tăng khoảng 7-8% ở Bắc Trung bộ so 

với trung bình thời kỳ 1980-1999. Lƣợng mƣa thời kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 sẽ giảm 

khoảng 10% so với thời kỳ 1980 - 1999. Lƣợng mƣa các tháng cao điểm của mùa 
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mƣa sẽ tăng từ 10-15%. 

Bảng 4: Mức thay đổi lƣợng mƣa theo kịch bản B2 

Thời kỳ 

trong năm 

Các mốc thời gian của thể kỷ 21 

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

XII-II 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,0 

III-V -1,9 -2,9 -4,0 -5,2 -6,3 -7,3 -8,3 -9,1 -9,9 

VI-VIII 2,9 4,2 5,9 7,6 9,3 10,8 12,2 13,4 14,6 

IX-XI 1,7 2,5 3,5 4,5 5,4 6,3 7,1 7,8 8,5 

 

Biến đổi khí hậu có thể tác động đến việc sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh 

lộc theo các hƣớng chính sau: 

- Biến đổi khí hậu (BĐKH) gây rối loạn chế độ mƣa nắng, nguy cơ nắng nóng 

nhiều hơn, lƣợng mƣa thay đổi, lƣợng dinh dƣỡng trong đất bị mất cao hơn trong suốt 

các đợt mƣa dài, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hƣởng đến đảm bảo an 

ninh lƣơng thực tại chỗ. 

- Biến đổi khí hậu toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu liên quan đến môi 

trƣờng đất, nƣớc và ảnh hƣởng đến sản xuất nông lâm nghiệp của huyện thể hiện trên 

các mặt sau đây: 

- Chế độ mƣa thay đổi có thể gây lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mƣa và hạn hán vào 

mùa khô, gây khó khăn cho việc cấp nƣớc và tăng mâu thuẫn trong sử dụng nƣớc. Trên 

các sông suối lớn nhƣ sông Bƣởi, sông Mã xu hƣớng giảm đối với dòng chảy kiệt và xu 

hƣớng tăng nhiều hơn đối với dòng chảy lũ. Tài nguyên nƣớc đang chịu thêm nguy cơ 

do hạn hán ngày một gia tăng, khó khăn này sẽ ảnh hƣởng đến nông nghiệp và khả năng 

cung cấp nƣớc cho nông thôn. 

- Với sự nóng lên trên toàn lãnh thổ làm cho phạm vi thích nghi của cây trồng bị 

thu hẹp thêm; tác động đến sinh trƣởng, năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng, làm 

tăng nguy cơ lây lan sâu bệnh hại cây trồng; ảnh hƣởng đến sinh sản, sinh trƣởng của 

gia súc, gia cầm, làm tăng khả năng sinh bệnh, lan truyền dịch bệnh vật nuôi. 

- Biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng tần số, cƣờng độ, tính biến động và tính cực 

đoan của các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm nhƣ: bão, tố lốc, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng, hạn 

hán, rét hại... làm ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. 

- Sự nghèo kiệt, suy thoái của các nguồn tài nguyên đất, nƣớc, rừng do biến đổi 

khí hậu và do sự bất cẩn của con ngƣời trong quá trình sử dụng đã làm cho các yếu tố 

đầu vào của sản xuất nông nghiệp ngày một gia tăng. Những vấn đề đó đặt ra cho các 

cấp, các ngành phải có các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế tác động xấu đến sản xuất, 

đồng thời phục hồi tài nguyên để sử dụng có hiệu quả đi đôi với việc cải thiện môi 

trƣờng để phát triển bền vững. 

Đối với huyện Vĩnh Lộc cần đƣa ra những biện pháp chống suy thoái đất nhƣ sau: 

* Chống xói mòn:  
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- Tăng độ che phủ mặt đất; 

- Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý;  

- Điều tiết nƣớc (chế độ tƣới nƣớc). 

* Chống ô nhiễm đất : 

- Sử dụng phân bón kết hợp cải tạo đất; 

- Sử dụng chất bảo vệ thực vật, chú ý đến bảo vệ môi trƣờng; 

- Xử lý nƣớc thải, đặc biệt nƣớc thải công nghiệp; 

- Xử lý phế thải : khí, rắn, tránh ô nhiếm đất. 

* Sử dụng phƣơng pháp IPM (Integrated Pest Management – kiểm soát dịch hại 

tổng hợp) và BC (Biological control – kiểm soát sinh học) 

Phƣơng pháp IPM dựa trên sự áp dụng kết hợp chế độ luân canh, chế độ trồng xen, 

sử dụng thận trọng hợp chất bảo vệ thực vật có độc tính thấp, kiểm tra sinh học để ngăn 

chặn sinh sôi của cỏ, sâu, bệnh. 
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PHẦN II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai có liên 

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

1.1.1. Tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính:  

- Hiện nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành xong công tác đo đạc 

bản đồ địa chính, trong đó:  

- Thị trấn Vĩnh Lộc đo đạc năm 1998, ở tỷ lệ bản đồ 1/1000 và 12 xã đo đạc từ 

năm 2001 đến năm 2003 với tổng diện tích là 15.770 ha, tỷ lệ bản đồ 1/2000.  

Nhƣ vậy, tính đến thời điểm hiện tại huyện Vĩnh Lộc đã cơ bản hoàn thành 

công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính. Điều này sẽ góp phần quan trọng nâng cao công 

tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai tại địa phƣơng. 

1.1.2. Giao đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

a. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: 

Trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tính thời điểm năm 2010 đến năm 2019 có 23 dự 

án đầu tƣ của các doanh nghiệp đã đƣợc UBND tỉnh cho thuê đất với tổng diện tích đất 

là 18,21 ha. Trong đó:  

- Có 21 dự án đã đi vào hoạt động: Xây dựng Nhà xƣởng sản xuất kinh doanh 

(Cty TNHH May Vĩnh Lộc); Kho thu mua chế biến thuốc lá (Cty TNHH Dũng Đức); 

Xây dựng cơ sở chế biến đá xây dựng (Công ty cổ phần Vĩnh Hòa);  XD xƣởng SX 

đá(Công ty TNHH Vĩnh Phúc); Xây dựng Nhà máy gạch cao cấp Vĩnh Lộc (Công ty 

cổ phần Sản xuất và Thƣơng mại Lam Sơn); Mở rộng nhà máy chế biến đá xây dựng 

Vĩnh Minh (Tổng Công ty Đầu tƣ Hà Thanh); Dự án bãi tập kết kinh doanh cát (Công 

ty TNHH Thƣơng mại Thanh Chiến);  Dƣ án bãi tập kết cát tại xã Vĩnh Ninh ( xã Ninh 

Khang hiện nay) (Hợp tác xã Thành Công); Nhà máy sản xuất, chế biến đá (Công ty 

TNHH Đông Hải PT);Xây dựng bãi tập kết kinh doanh (Công ty cổ phần Thƣơng mại 

Đức Lộc); Xƣởng SX đá xây dựng, mỹ nghệ (CT Cổ Phần XD Tân Sơn); Bãi tập kết 

kinh doanh cát sỏi (Cty TNHH TM Bảo Tiến); Xƣởng SX đá xẻ (HTX KTCB đá Vĩnh 

Minh); Xƣởng SX đá xây dựng, mỹ nghệ (Doanh nghiệp Quý Trọng); Xƣởng SX đá 

xẻ (Doanh nghiệp Quỳnh Kim ); Xƣởng SX đá xây dựng, mỹ nghệ (Công ty Hà 

Thanh); Xƣởng chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản (Công ty TNHH Trƣờng Huy); Dự 

án bãi tập kết cát sỏi (Công ty Phạm Đức Minh Anh); Khu kinh doanh vật liệu xây 

dựng (DN tƣ nhân Đồng Tuấn); Kinh doanh sách và văn hóa phẩm (Công ty CP Phát 

hành sách Thanh Hóa); Cửa hàng kinh doanh vật tƣ NN (Công ty CP Vật tƣ Nông 

nghiệp Thanh Hóa); XD Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp (Doanh nghiệp tƣ nhân 

Hiền Thuận). 
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+ Kết quả giao đất: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/11/2020, tổng số hộ gia 

đình, cá nhân đƣợc giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là 164 hộ, 

diện tích 3,32 ha với tổng số tiền thu đƣợc là 77.71,2 triệu đồng. 

+ Kết quả cho thuê đất theo thẩm quyền: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/11/2020, 

huyện Vĩnh Lộc đã quyết định cho thuê đất thƣơng mại dịch vụ đối với 6 hộ gia đình, tổng 

diện tích 0,01 ha. 

+ Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất: Năm 2020, huyện Vĩnh Lộc cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 6 dự án trang trại với tổng diện tích 2,04 ha, 

đăng ký biến động đất đai 8 dự án. 

- Kết quả thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai: Năm 2020, huyện Vĩnh Lộc 

không có trƣờng hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.  

- Kết quả thu hồi đất để thực hiện các công trình dự án: Tổng diện tích thu hồi thực 

hiện dự án là 67,04 ha, với 26 dự án. 

Thời gian qua UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, các doanh nghiệp thực hiện tốt 

việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội, 

phục vụ nhu cầu đất ở của nhân dân đã làm cho bộ mặt nông thôn huyện Vĩnh Lộc ngày 

một đổi mới, từng bƣớc phấn đấu tăng tỷ trọng trong CN - TTCN - Dịch vụ. Mặt khác 

tạo công ăn việc làm cho lao động địa phƣơng. 

b.  Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): 

Trong năm 2020, huyện tập trung cấp 127 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu đối với 

đất ở, tính đến ngày 25/11/2020, huyện đã cấp đƣợc tổng số 29.004/29.209 GCN quyền 

sử dụng đất, đạt tỷ lệ 99,30 % tổng số giấy phải cấp (Trong đó: Đất ở đô thị 1.340/1.342 

giấy, đạt tỷ lệ 99,85 % tổng số giấy phải cấp, đất ở nông thôn là 27.664/27.867 giấy, đạt 

tỷ lệ 99,27 %  tổng số giấy phải cấp).  

1.1.3. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: 

Hàng năm, thực hiện theo kế hoạch chung của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, của Sở 

tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Thanh Hoá, huyện Vĩnh Lộc luôn kịp thời thực hiện công tác 

thống kế, kiểm kê đất đai theo tiến độ và quy định đề ra. Năm 2014 và 2019 huyện Vĩnh 

Lộc đã triển khai và hoàn thành nội dung kiểm kê đất đai theo đúng kế hoạch, nội dung, sản 

phẩm quy định tại thông tƣ 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 và thông tƣ số 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Bên cạnh đó, biến động về đất đai đƣợc cập nhật thƣờng xuyên trong hồ sơ địa 

chính. Kết quả này là nguồn tƣ liệu giúp cho huyện Vĩnh Lộc quản lý đất chặt chẽ, làm cơ sở 

cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện 

bồi thƣờng giải phóng mặt bằng  khi nhà nƣớc thu hồi đất... 
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1.1.4. Công tác quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất. 

Việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện đƣợc chú trọng 

và đƣợc triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh Thanh Hoá và Trung ƣơng. Huyện 

đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 

2015) và đã đƣợc UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 4305/QĐ-UBND 

ngày 04 tháng 02 năm 2013, Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đƣợc phê 

duyệt tại quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, QĐ 

số 977 /QĐ-UBND ngày 20/3/2020 V/v phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm, số lƣợng 

công trình dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Vĩnh Lộc, 

làm cơ sở quản lý, điều hành việc sử dụng đất trên toàn huyện. Đồng thời, các xã, thị trấn 

cũng xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 nhằm cụ thể hóa quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2011–2020 của huyện làm căn cứ để các xã thực hiện quản lý đất 

đai trên địa bàn quản lý theo quy định. Việc lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của 

cấp xã, cấp huyện kỳ trƣớc luôn đảm bảo không chồng chéo với các quy hoạch chuyên 

ngành khác. Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan nhƣ: Thiếu nguồn vốn đầu tƣ, sự thay 

đổi về cơ chế chính sách, sự thay đổi của suy thoái kinh tế, không dự báo hết những quy 

luật phát triển kinh tế nên công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện cần 

phải thƣờng xuyên điều chỉnh để để kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho sự phát 

triển của các ngành, các cấp. 

1.1.5. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo về đất đai. 

- Công tác thanh tra: Thực hiện luật đất đai 2013 có hiệu lực, huyện tập trung 

vào tuyên truyền Luật Đất đai và thƣờng xuyên kiểm tra việc sử dụng đất, nên 

những vi phạm đã giảm dần. Công tác thanh tra, kiểm tra và hƣớng dẫn xử lý cho các 

trƣờng hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã hoàn 

chỉnh hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn luôn đƣợc duy trì. 

- Giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo: Việc giải quyết đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo 

của công dân đã đƣợc quan tâm chỉ đạo và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc 

xảy ra nhằm đáp ứng tâm tƣ, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời ổn định tình hình 

chính trị trên địa bàn huyện không có đơn thƣ vƣợt cấp.   

- Năm 2020, huyện đã thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai tại 

xã Vĩnh Thịnh và xã Minh Tân.  Huyện Vĩnh Lộc nhận đƣợc 15 đơn kiến nghị liên 

quan đến công tác Tài nguyên và Môi trƣờng đều thuộc lĩnh vực đất đai. Sau khi tiếp 

nhận đơn, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thanh tra phối hợp với phòng Tài nguyên 

và Môi trƣờng tham mƣu giải quyết đơn theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm 

hiện tại, huyện đã giải quyết xong 10 đơn, còn 05 đơn đang giải quyết trong thời hạn 

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

1.2.1. Những kết quả đạt được 

Có thể thấy rằng, Trong những năm qua công tác quản lý đất đai của huyện 

Vĩnh Lộc luôn đƣợc quan tâm và đạt đƣợc những kết quả quan trọng đối với từng nội 

dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai. Huyện đã hình thành hệ thống quản lý và thực hiện 

các nhiệm vụ quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc quản lý hiệu quả, chặt chẽ quỹ đất của địa phƣơng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thƣ khiếu 

nại, tố cáo vi phạm trong sử dụng đất trên địa bàn huyện luôn đƣợc xử lý kịp thời, phù 

hợp với quy định của pháp luật và đƣợc nhân dân đồng tỉnh ủng hộ, số lƣợng đơn thƣ 

khiếu nại giảm. 

1.2.2. Những tồn tại cần được khắc phục 

Do đất đai là vấn đề nhạy cảm, việc sử dụng đất mang nặng tính lịch sử, trong 

tƣ duy của một bộ phận nhân dân chƣa phù hợp với quy định của pháp luật, một số nội 

dung quản lý đất đai trƣớc đây thiếu chặt chẽ, tạo kẽ hở pháp luật nên dẫn đến một số 

tồn tại cần đƣợc khắc phục, đó là: 

- Việc sử dụng đất ở một số xã chƣa hiệu quả, chƣa khai thác hết tiềm năng cho 

phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

- Còn tồn tại trƣờng hợp chƣa đủ cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính, nguồn 

gốc và thời điểm sử dụng đất trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và xác định lại diện tích đất ở đối với đất sử dụng trƣớc năm 1980, đặc biệt tại các xã 

Vĩnh Hƣng và Vĩnh Thịnh do bản đồ 299/TTg không đƣợc duyệt. 

- Công tác bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB và tái định cƣ gặp nhiều khó khăn do 

ngƣời dân có đất thu hồi đƣa ra những đề nghị trái với quy định của pháp luật. Bên 

cạnh đó việc chênh lệch diện tích giữa thực tế và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nên Hội đồng bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB cần thời gian để thực hiện xác minh ranh 

giới và nguồn gốc thửa đất, công khai lấy ý kiến của nhân dân dẫn đến kéo dài thời 

gian thực hiên; ngƣời dân so sánh chênh lệch giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ 

những dự án do nhà nƣớc thu hồi đất với những dự án nhà đầu tƣ tự thảo thuận. 

- Hiệu quả, chất lƣợng của phƣơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn 

thấp, chƣa sát với nhu cầu thực tế và nhu cầu tăng trƣởng kinh tế của địa phƣơng…vv. 

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nƣớc về 

đất đai 

Qua thực tiễn những ƣu, khuyết điểm, những hạn chế và những bất cập của 

công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong thời gian qua, 

cho ta rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để đƣa công tác quản lý nhà nƣớc về 

lĩnh vực đất đai đạt đƣợc kết quả tốt nhƣ sau: 
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- Phải tạo đƣợc sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự đồng 

thuận trong các tầng lớp nhân dân tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng, chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai thực hiện các chủ trƣơng của cấp uỷ và 

Nghị quyết của HĐND trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc về đất đai. Trong quá trình chỉ 

đạo, điều hành các cấp chính quyền địa phƣơng phải kiên quyết, cụ thể, đồng thời tăng 

cƣờng công tác kiểm tra, giám sát để giải quyết kịp thời những vƣớng mắc phát sinh. 

- Tất cả các cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý đất đai cần nắm vững Luật 

Đất đai, các Nghị định, Thông tƣ, các văn bản hƣớng dẫn chi tiết thi hành pháp luật đất 

đai, vì phần lớn năng lực cán bộ địa chính cấp xã, thị trấn còn hạn chế. Nếu nắm vững 

đƣợc Luật, các văn bản dƣới Luật, chắc chắn sẽ giảm bớt những vấn đề làm sai Luật 

nhƣ đang diễn ra ở các góc độ và mức độ khác nhau nhƣ hiện nay. 

-  Cần thực hiện tốt kế hoạch hoá sử dụng đất đai cấp xã, cấp huyện đã đƣợc 

phê duyệt. Xử lý nghiêm minh tình trạng cấp đất, giao đất, cho thuê đất không đúng 

thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất sai quy định, tình trạng sử dụng đất, lãng phí, sai mục 

đích, lấn chiếm đất công, phá rừng làm nƣơng rẫy trái phép. 

- Các cấp, các ngành, đoàn thể cần đấu tranh kiên quyết đối với việc lợi dụng 

chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt đất công, đất rừng, đất do nhà nƣớc quản lý; chuyển 

nhƣợng và xây cất nhà trái phép. Các cấp ủy đảng, chính quyền kịp thời ngăn ngừa và 

kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, công chức có biểu hiện sa sút về đạo đức, phẩm 

chất, lối sống, có hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Cần giữ vững vai trò lãnh đạo của 

Đảng đối với hệ thống chính trị ở cơ sở. 

- Cần có chính sách thu hút đầu tƣ hợp lý đối với các ngành: Công nghiệp, xây 

dựng, nông nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng…..cho phát triển kinh tế xã hội góp phần 

khai thác hiệu quả và hợp lý nguồn tài nguyên đất đai của địa phƣơng.  

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

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

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 cho thấy, tổng diện tích tự nhiên huyện 

Vĩnh Lộc là 15.770,00 ha. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm 70,18 %, đất phi nông 

nghiệp chiếm 25,49%, đất chƣa sử dụng chiếm 4,33% tổng diện tích tự nhiên toàn 

huyện. Số liệu chi tiết đƣợc thể hiện qua bảng dƣới đây: 
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Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất huyện Vĩnh Lộc năm 2020 

(Diện tích tính đến hết 31/12/2020) 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
Cơ cấu 

(%) 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   15.770,00 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 11.067,29 70,18 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.468,18 34,67 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 4.771,39 30,26 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 859,10 5,45 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 543,02 3,44 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.942,51 25,00 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 146,91 0,93 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 107,57 0,68 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.020,13 25,49 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,78 0,07 

2.2 Đất an ninh CAN 2,59 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 6,10 0,04 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,80 0,51 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 63,80 0,40 

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

huyện, cấp xã 
DHT 1.435,06 9,10 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 19,40 0,12 

- Đất cơ sở y tế DYT 4,90 0,03 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 39,00 0,25 

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 30,90 0,20 

- Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH     

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH     

- Đất giao thông DGT 1.083,56 6,87 

- Đất thủy lợi DTL 251,40 1,59 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,40 0,01 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,90 0,01 

- Đất chợ DCH 3,60 0,02 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 118,10 0,75 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,60 0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 913,06 5,79 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 115,73 0,73 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,02 0,06 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,80 0,03 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2,2 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,98 0,04 

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

hỏa táng 
NTD 109,44 0,69 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích (ha) 
Cơ cấu 

(%) 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 95,90 0,61 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,00 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 3,85 0,02 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 752,07 4,77 

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 284,87 1,81 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,58 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 682,58 4,33 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN     

5 Đất khu kinh tế* KKT     

6 Đất đô thị* KDT 540,94   

Ghi chú: * Không tổng hợp vào diện tích đất tự nhiên 

2.1.1. Hiện trạng đất nông nghiệp: 

Đất nông nghiệp: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 11067,29 ha, chiếm 70,18 % 

diện tích tự nhiên, trong đó: 

1) Đất trồng lúa: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 5468,18 ha, chiếm 34,67 % 

diện tích tự nhiên. 

 Trong đó: Đất chuyên lúa nƣớc: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4771,39 ha, 

chiếm 30,26 % diện tích tự nhiên. 

2) Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 859,1 ha, 

chiếm 5,45 % diện tích tự nhiên. 

3) Đất trồng cây lâu năm: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 543,02 ha, chiếm 

3,44 % diện tích tự nhiên. 

4) Đất rừng sản xuất: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3942,51 ha, chiếm 25 % 

diện tích tự nhiên. 

5) Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 146,91 ha, chiếm 

0,93 % diện tích tự nhiên. 

6) Đất nông nghiệp khác: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 107,57 ha, chiếm 

0,68 % diện tích tự nhiên. 

2.1.2. Hiện trạng đất phi nông nghiệp: 

Đất phi nông nghiệp: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4020,13 ha, chiếm 25,49 

% diện tích tự nhiên. 

1) Đất quốc phòng: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 11,78 ha, chiếm 0,07 % 

diện tích tự nhiên. 

2) Đất an ninh: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 2,59 ha, chiếm 0,02 % diện tích 

tự nhiên. 

3) Đất thƣơng mại, dịch vụ: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 6,1 ha, chiếm 0,04 

% diện tích tự nhiên. 
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4) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 80,8 ha, 

chiếm 0,51 % diện tích tự nhiên. 

5) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 63,8 

ha, chiếm 0,4 % diện tích tự nhiên. 

6) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Diện tích hiện 

trạng năm 2020 là 1435,06 ha, chiếm 9,1 % diện tích tự nhiên, cụ thể: 

- Đất cơ sở văn hóa: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 19,4 ha, chiếm 0,12 % diện 

tích tự nhiên. 

- Đất cơ sở y tế: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 4,9 ha, chiếm 0,03 % diện tích 

tự nhiên. 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 39 ha, chiếm 

0,25 % diện tích tự nhiên. 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 30,9 ha, chiếm 0,2 

% diện tích tự nhiên. 

- Đất giao thông: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1083,56 ha, chiếm 6,87 % 

diện tích tự nhiên. 

- Đất thủy lợi: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 251,4 ha, chiếm 1,59 % diện tích 

tự nhiên. 

- Đất công trình năng lƣợng: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1,4 ha, chiếm 0,01 

% diện tích tự nhiên. 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,9 ha, 

chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 

- Đất chợ: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,6 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên. 

7) Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 118,1 ha, 

chiếm 0,75 % diện tích tự nhiên. 

8) Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,6 ha, chiếm 

0,02 % diện tích tự nhiên. 

9) Đất ở tại nông thôn: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 913,06 ha, chiếm 5,79 

% diện tích tự nhiên. 

10) Đất ở tại đô thị: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 115,73 ha, chiếm 0,73 % 

diện tích tự nhiên. 

11) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 10,02 ha, 

chiếm 0,06 % diện tích tự nhiên. 

12) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 

4,8 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

37 

 

13) Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 6,98 ha, chiếm 0,04 % 

diện tích tự nhiên. 

14) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích hiện 

trạng năm 2020 là 109,44 ha, chiếm 0,69 % diện tích tự nhiên. 

15) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Diện tích hiện trạng năm 2020 

là 95,9 ha, chiếm 0,61 % diện tích tự nhiên. 

16) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 1 ha, 

chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. 

17) Đất cơ sở tín ngƣỡng: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 3,85 ha, chiếm 0,02 

% diện tích tự nhiên. 

18) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 752,07 ha, 

chiếm 4,77 % diện tích tự nhiên. 

19) Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 284,87 ha, 

chiếm 1,81 % diện tích tự nhiên. 

20) Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích hiện trạng năm 2020 là 0,58 ha, chiếm 0 

% diện tích tự nhiên. 

 3.2.1.3. Hiện trạng đất chưa sử dụng:  

Tổng diện tích đất chƣa sử dụng của huyện Vĩnh Lộc năm 2020 là 682,58 ha, 

chiếm 4,33 % diện tích tự nhiên. 

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

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Vĩnh Lộc năm 2020 là 15.770,00 ha, giảm -

2,04 ha so với năm 2015 (15.772,04 ha) và giảm 33,37 ha so với năm 2010 

(15.803,37 ha). Nguyên nhân có sự thay đổi trên lớn giữa 2 kỳ 2020 và 2010 do một 

số yếu tố sau: Thứ nhất do thay đổi phƣơng pháp kiểm kê đất đai của 2 thời kỳ 2019 

và 2009, nếu năm 2009 công tác kiểm kê đất đai thực hiện theo phƣơng pháp thủ 

công truyền thống, cộng dồn các diện tích biến động của các năm thì năm 2019 theo 

quy định của Bộ tài nguyên và Môi trƣờng sẽ sử dụng phần mềm TK Destop và ƣu 

tiên sử dụng nền bản đồ địa chính để thực hiện công tác kiểm kê đất đai mà bản đồ 

địa chính của huyện đã đƣợc đo đạc chính xác địa giới hành chính, ranh giới thửa đất 

nên số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của huyện có sự chính xác, đúng theo hiện 

trạng sử dụng đất của địa phƣơng vì vậy dẫn đến sự biến động lớn về diện tích tự 

nhiên của huyện trong hai kỳ kiểm kê. Do đó dẫn đến số liệu năm hiện trạng 2010 và 

2020 sẽ có sự biến động lớn nhƣ vậy. Thứ 2, đo chỉ tiêu xác định các loại đất của 2 

kỳ kiểm kê 2009 và 2019 cũng khác nhau điều này cũng dẫn tới có sự chênh lệch lớn 

về diện tích của các loại đất nhỏ bên trong diện tích tự nhiên của huyện. 
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Bảng 6: Tình hình biến động sử dụng đất đai năm 2010-2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2020 (ha) 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2015 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-

2015 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-

2010 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   15.770,00 15.772,04 -2,04 15.803,37 -33,37 

1 Đất nông nghiệp NNP 11.067,29 11.369,47 -302,18 10.548,02 519,27 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.468,18 5.598,66 -130,48 5.429,81 38,37 

  
 Trong đó: Đất chuyên 

lúa nước LUC 
4.771,39 4.892,82 -121,43 3.925,29 846,10 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác HNK 
859,10 875,38 -16,28 945,86 -86,76 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 543,02 575,65 -32,63 404,05 138,97 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.942,51 3.996,41 -53,90 3.343,78 598,73 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 146,91 235,15 -88,24 247,85 -100,94 

1.8 Đất làm muối LMU           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 107,57 88,21 19,36 175,46 -67,89 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.020,13 3.609,65 410,48 3.739,77 280,36 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,78 11,78   11,58 0,20 

2.2 Đất an ninh CAN 2,59 1,02 1,57 0,58 2,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất khu chế xuất SKT           

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN           

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 6,10 1,32 4,78   6,10 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 80,80 74,57 6,23 16,31 64,49 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 63,80 18,06 45,74   63,80 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 1.435,06 1.369,00 66,06 1.512,03 -76,97 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 118,10 24,18 93,92 32,89 85,21 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL           

2.12 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 3,60 3,80 -0,20 2,67 0,93 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 913,06 913,09 -0,03 891,28 21,78 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 115,73 26,27 89,46 23,79 91,94 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 10,02 11,12 -1,10 19,81 -9,79 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 4,80 1,20 3,60   4,80 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG           

2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,98 7,10 -0,12 8,67 -1,69 
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2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 109,44 110,64 -1,20 100,51 8,93 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 95,90 50,62 45,28 59,63 36,27 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   13,01 -13,01     

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 1,00 0,93 0,07   1,00 

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 3,85 8,26 -4,41   3,85 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 752,07 741,02 11,05 741,02 11,05 

2.25 
Đất có mặt nƣớc chuyên 

dùng 
MNC 284,87 222,05 62,82 319,00 -34,13 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,58   0,58   0,58 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 682,58 792,92 -110,34 1.515,58 -833,00 

 

2.2.1. Biến động đất đai so với năm 2010 

2.2.2.1. Đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là: 11.067,29 ha, tăng 519,27 

ha so với năm 2010 (10.548,02 ha), cụ thể:  

1) Đất trồng lúa: Hiện trạng năm 2020 là: 5.468,18 ha, tăng 38,37 ha so với 

năm 2010 (5.429,81 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án phi 

nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật 

lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể do tăng lên do xác định lại mục 

đích sử dụng đất từ quỹ đất chƣa sử dụng. 

- Trong đó: Đất chuyên lúa nƣớc: Hiện trạng năm 2020 là: 4.771,39 ha, tăng 

846,1 ha so với năm 2010 (3.925,29 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện 

các dự án phi nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất 

đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể do tăng thêm từ quỹ 

đất chƣa sử dụng, đồng thời từ xác định lại hiện trạng đất chuyên lúa từ đất lúa khác.   

2). Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2020 là: 859,1 ha, giảm 86,76 

ha so với năm 2010 (945,86 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án 

phi nông nghiệp.  

3). Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2020 là: 543,02 ha, tăng 138,97 ha 

so với năm 2010 (404,05 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án 

phi nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập 

nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể tăng thêm do xác định lại từ 

quỹ đất chƣa sử dụng. 

4). Đất rừng sản xuất: Hiện trạng năm 2020 là: 3.942,51 ha, tăng 598,73 ha so 

với năm 2010 (3.343,78 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án phi 

nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật 
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lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể, tăng thêm do xác định lại từ quỹ 

đất chƣa sử dụng và hàng năm khác. 

5). Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng năm 2020 là: 146,91 ha, giảm 100,94 ha 

so với năm 2010 (247,85 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án 

phi nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập 

nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế.  

6). Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng năm 2020 là: 107,57 ha, giảm 67,89 ha so 

với năm 2010 (175,46 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án phi 

nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật 

lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế. 

2.2.2.2. Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là: 4.020,13 ha, tăng 280,36 

ha so với năm 2010 (3.739,77 ha), cụ thể:  

1). Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2020 là: 11,78 ha, tăng 0,2 ha so với năm 

2010 (11,58 ha), do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật lại 

hiện trạng sử dụng đất theo đúng ranh giới sử dụng thực tế. 

2). Đất an ninh: Hiện trạng năm 2020 là: 2,59 ha, tăng 2,01 ha so với năm 2010 

(0,58 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch.  

3). Đất thƣơng mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2020 là: 6,1 ha, tăng 6,1 ha so với 

năm 2010 (0,00 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án 

theo quy hoạch. 

4). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là: 80,8 ha, tăng 

64,49 ha so với năm 2010 (16,31 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các 

công trình dự án theo quy hoạch.  

5). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Hiện trạng năm 2020 là: 63,8 ha, 

tăng 63,8 ha so với năm 2010 (0,00 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các 

công trình dự án theo quy hoạch, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm 

kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể, xác định lại 

mục đích đất khoáng sản từ quỹ đất khai thác vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.  

6). Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Hiện trạng 

năm 2020 là: 1.435,06 ha, giảm 76,97 ha so với năm 2010 (1.512,03 ha), nguyên 

nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch, đồng thời do 

thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất 

theo đúng thực tế, cụ thể, theo phƣơng pháp thống kê trƣớc đây, diện tích giao thông, 

thủy lợi không đƣợc thống kê một cách chính xác, dẫn đến tình trạng giao thông và 

thủy lợi là yếu tố để bình sai số liệu, đến thời điểm kiểm kê 2014, diện tích đất giao 

thông, thủy lợi đƣợc xác định một cách chính xác trên bản đồ khoanh vẽ và hiện 

trạng, do đó có sự điều chỉnh lại đất giao thông, thủy lợi sang các loại đất nông  
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7). Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Hiện trạng năm 2020 là: 118,1 ha, tăng 

85,21 ha so với năm 2010 (32,89 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các 

công trình dự án theo quy hoạch, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm 

kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng loại đất theo quy định mới.  

8). Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng năm 2020 là: 3,6 ha, tăng 0,93 ha so 

với năm 2010 (2,67 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án 

theo quy hoạch. 

9). Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng năm 2020 là: 913,06 ha, tăng 21,78 ha so 

với năm 2010 (891,28 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự 

án theo quy hoạch, đồng thời giảm đi do việc sát nhập xã Vĩnh Thành vào Thị trấn, 

nên toàn bộ diện tích đất ở nông thôn của xã Vĩnh Thành chuyển sang đất ở đô thị. 

10). Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2020 là: 115,73 ha, tăng 91,94 ha so với 

năm 2010 (23,79 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án 

theo quy hoạch, đồng thời tăng do việc sát nhập xã Vĩnh Thành vào Thị trấn, nên 

toàn bộ diện tích đất ở nông thôn của xã Vĩnh Thành chuyển sang đất ở đô thị. 

11). Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2020 là: 10,02 ha, giảm 9,79 

ha so với năm 2010 (19,81 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công 

trình dự án theo quy hoạch, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất 

đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành, cụ thể xác 

định lại từ đất trụ sở cơ quan sang đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp. 

12). Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là: 4,8 ha, 

tăng 4,8 ha so với năm 2010 (0,00 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các 

công trình dự án theo quy hoạch, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm 

kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành, do xác 

định lại từ đất trụ sở cơ quan sang. 

13). Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2020 là: 6,98 ha, giảm 1,69 ha so với 

năm 2010 (8,67 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án 

theo quy hoạch.  

14). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Hiện trạng năm 

2020 là: 109,44 ha, tăng 8,93 ha so với năm 2010 (100,51 ha), nguyên nhân do tăng 

thêm để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch. 

15). Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Hiện trạng năm 2020 là: 95,9 

ha, tăng 36,27 ha so với năm 2010 (59,63 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực 

hiện các công trình dự án theo quy hoạch. 

16). Đất sinh hoạt cộng đồng: Trên địa bàn huyện không có đất sinh hoạt cộng đồng.  
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17). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2020 là: 1, ha, tăng 1 

ha so với năm 2010 (0,00 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình 

dự án theo quy hoạch.  

18). Đất cơ sở tín ngƣỡng: Hiện trạng năm 2020 là: 3,85 ha, tăng 3,85 ha so với 

năm 2010 (0,00 ha), nguyên nhân do tăng thêm để thực hiện các công trình dự án 

theo quy hoạch, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê đất đai, cập 

nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể xác định lại từ mã đất chung 

đất cơ sở tôn giáo tín ngƣỡng (TTN). 

19). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng năm 2020 là: 752,07 ha, tăng 

11,05 ha so với năm 2010 (741,02 ha), nguyên nhân do thay đổi phƣơng pháp thống 

kê, kiểm kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, ngoài ra 

tình hình sạt lở ven sông cũng dẫn tới diện tích đất sản xuất giảm, diện tích đất sông 

ngòi tăng.  

20). Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: Hiện trạng năm 2020 là: 284,86 ha, giảm 

34,14 ha so với năm 2010 (319,00 ha), nguyên nhân do thay đổi phƣơng pháp thống 

kê, kiểm kê đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế. 

2.2.2.3. Đất chưa sử dụng: Hiện trạng năm 2020 là: 682,58 ha, giảm 833,00 ha 

so với năm 2010 (1.515,58 ha), nguyên nhân do chuyển sang để thực hiện các dự án 

nông nghiệp, phi nông nghiệp, đồng thời do thay đổi phƣơng pháp thống kê, kiểm kê 

đất đai, cập nhật lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng thực tế, cụ thể, xác định lại 

mục đích là đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất. 

2.2.3. Nguyên nhân biến động  

- Do sự thay đổi của việc xác định một số loại đất đã đƣợc phê duyệt giai đoạn 

2011 - 2015 (căn cứ theo quy định Luật đất đai 2003) khác với chỉ tiêu kiểm kê đất đai 

năm 2014, 2019 (căn cứ Luật đất đai 2013) nên kết quả thực hiện đất đai giai đoạn 2011-

2015 có nhiều thay đổi so với quy hoạch đƣợc duyệt. 

- Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong quá trình thực 

hiện đã quy hoạch lại hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và sắp xếp lại cơ cấu cây 

trồng theo hƣớng chuyên canh hàng hóa, do đó cơ cấu các loại đất tại các xã chuyển 

đổi đều có sự thay đổi đáng kể. 

- Cùng với sự  phát triển của nền kinh tế, gia tăng về dân số thì việc đầu tƣ cho 

xây dựng cơ sở hạ tầng nhƣ hệ thống đƣờng giao thông, kiên cố hóa kênh mƣơng, bố 

trí mới các điểm dân cƣ, các khu vui chơi giải trí, trƣờng học, bệnh viện... nên diện 

tích các loại đất đều có sự biến động.   
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2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử dụng đất. 

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

2.3.1.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản đi vào thâm canh, coi trọng hiệu quả kinh tế/đơn 

vị diện tích. Đã có những chính sách hợp lý để khuyến khích cải tạo đất chƣa sử dụng để 

mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phát triển rừng nên diện tích đất nông 

nghiệp đã tăng lên đáng kể; môi trƣờng sinh thái ngày càng đƣợc cải thiện. 

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

mạnh sản xuất hàng hoá đã làm cho nông dân năng động hơn, bố trí hợp lý cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi; phát triển nhiều vƣờn cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tăng đáng kể, đƣa sản lƣợng lƣơng thực có hạt bình quân 

mỗi năm đều tăng, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu lƣơng thực tại chỗ cho nhân dân. 

- Đất lâm nghiệp năm 2020 tăng 598,73 ha so với năm 2010, bao gồm cả việc 

trồng mới rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, góp phần giải quyết đƣợc vấn đề 

việc làm và cải thiện môi trƣờng, chống xói mòn đất, nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng. 

Theo số liệu thống kê năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng đạt mức 25,3%. 

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

nghiệp, dịch vụ, chỉnh trang và xây dựng mới các khu dân cƣ đô thị, nông thôn, quản 

lý chặt chẽ việc chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp... 

đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển với tốc độ tăng trƣởng bình quân 12 - 

15%/năm. 

2.3.1.1. Hiệu quả môi trường 

Nhìn chung, việc sử dụng đất của huyện Vĩnh Lộc luôn đi đôi với vấn đề bảo vệ 

môi trƣờng và thƣờng xuyên đƣợc quan tâm chỉ đạo từ các cấp nên việc sử dụng đất 

của huyện về cơ bản đáp ứng tốt các nhiệm vụ bảo vệ môi tƣờng nói chung, tài nguyên 

rừng đƣợc quản lý nghiêm ngặt đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ đất và bảo 

vệ môi trƣờng tại địa phƣơng. 

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Vĩnh Quang. 

Công tác chỉnh trang, cải tạo, các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng tại các khu 

dân cƣ chƣa thƣờng xuyên, liên tục.   

Việc sử dụng các chất hoá học trong nông nghiệp, khai thác khoáng sản... đã và đang 

là nguyên nhân làm giảm số lƣợng của nhiều loại vi sinh vật có ích, làm giảm đa dạng sinh 

học cũng nhƣ tăng hàm lƣợng các chất gây độc trong đất do hàm lƣợng tồn dƣ. 

Ngoài ra, tập quán sinh hoạt của ngƣời dân, các chất thải, nƣớc thải, rác thải 

trong các khu dân cƣ đô thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh... cũng là một trong những 

nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng sống cũng nhƣ tác động xấu đến môi trƣờng đất. 
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Vì vậy, huyện đã thƣờng xuyên chỉ đạo và tăng cƣờng kiểm tra, xử lý vi phạm 

về khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng phƣơng án lắp đặt thêm camera giám sát 

khai thác cát tại các mỏ thuộc địa bàn xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hòa, Ninh Khang. Kiểm 

tra tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ, các trang trại chăn nuôi. Năng cao chất lƣợng thẩm định kế hoạch, báo cáo 

đánh giá tác động của các dự án theo thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

về giải phóng mặt bằng các dự án đầu tƣ công, dự án quy hoạch khu đất ở dân cƣ. 

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a. Cơ cấu sử dụng đất. 

- Theo số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của 

huyện chiếm tỷ trọng cao (chiếm 70,18 % tổng diện tích tự nhiên). Trong đất nông 

nghiệp, diện tích đất lúa chiếm 34,67%, đất lâm nghiệp 25,00%. 

- Đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ còn thấp trong cơ cấu sử dụng đất của huyện 

(chiếm 25,49 % tổng diện tích tự nhiên). Trong đất phi nông nghiệp, diện tích đất cho 

hoạt động thƣơng mại dịch vụ chỉ chiếm 0,04 %, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

chỉ chiếm 0,5%; đất cho phát triển cơ sở hạ tầng (cả hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật) 

chiếm 9,10 %. 

- Đất chƣa sử dụng đƣợc khai thác đƣa vào sử dụng khá triệt để trong những 

năm qua nhƣng vẫn còn chiếm 4,33 % trong cơ cấu sử dụng đất. 

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

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

Sản xuất nông nghiệp đang dần đi vào chiều sâu thông qua các giải pháp tích cực để 

tăng vụ sản xuất, tăng lƣợng nông sản hàng hoá phục vụ xuất khẩu. Cải tạo triệt để đất 

chƣa sử dụng để làm tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn bổ sung cho quỹ đất nông 

nghiệp bị chu chuyển trong kỳ. Độ che phủ rừng và cây lâu năm gia tăng 4,7 % qua 

giai đoạn 2010-2019 cho thấy xu thế phát triển cây lâu năm, cây ăn quả, cây phân tán 

và tích cực trồng mới, bảo vệ rừng, năm 2020 độ che phủ rừng đạt tỷ lệ 25,3%.  

- Trong lĩnh vực phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp chiếm chỉ 25,49 % diện 

tích tự nhiên nhƣng giá trị sản xuất chiếm hơn 75 % trong cơ cấu kinh tế cho thấy 

huyện đã có nhiều tiến bộ vƣợt bậc trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy quỹ 

đất phi nông nghiệp tăng chậm nhƣng trong lĩnh vực công nghiệp đã hình thành các 

khu sản xuất vật liệu xây dựng tập trung, phát triển quỹ đất để đầu tƣ các khu đô thị và 

phát triển du lịch, do vậy tốc độ tăng trƣởng các khu vực công nghiệp luôn ở mức trên 

12% và thƣơng mại dịch vụ luôn đạt trên 10% trong suốt giai đoạn qua; Cơ sở hạ tầng, 

mạng lƣới giao thông từng bƣớc đƣợc sửa chữa, nâng cấp và mở mới qua các năm. 

c) Tình hình đầu tƣ về vốn, vật tƣ, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất 
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Ngƣời dân Vĩnh Lộc có truyền thống sản xuất nông nghiệp từ lâu đời, với việc 

tƣới tiêu hiện nay ngày càng chủ động trên đồng ruộng Vĩnh Lộc chủ động sản xuất 

đƣợc hai vụ lúa, diện tích cây vụ đông ngày càng đƣợc mở rộng với các cây trồng cho 

hiệu quả kinh tế cao. Diện tích vƣờn tạp đã và đang đƣợc cải tạo thay thế cây tạp bằng 

cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao. Diện tích đất đồi rừng đƣợc giao cho ngƣời dân tạo 

thành tập quán canh tác mới trồng các loại cây cho sản phẩm kinh tế nhƣ cây ăn quả, 

cây măng tre....Trên diện tích ruộng trũng hình thành các trang trại sản xuất đa canh 

với mô hình 1 vụ lúa 1 vụ nuôi thả thuỷ các loại đã tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích 

trồng lúa cho năng suất thấp trƣớc đây. Trong sản xuất nông nghiệp ngƣời dân trong 

huyện luôn đƣợc tuyên truyền, hƣớng dẫn các kỹ thuật mới, kiến thức mới trong canh 

tác cây trồng, trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Nhiều loại cây, con, nhiều 

mô hình sản xuất mới đƣợc đƣa vào địa bàn nhƣ giống cá mới, cây bí, cây đậu tƣơng, 

cây dƣa chuột trên đất lúa nƣớc... 

Trong sản xuất công nghiệp huyện luôn định hƣớng và ƣu tiên cho các ngành 

công nghiệp có hàm lƣợng kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, hạn chế các ngành công 

nghiệp gây ô nhiễm, sử dụng nhiều lao động nhƣng hiệu quả kinh tế thấp nhằm nâng 

cao chất lƣợng các ngành sản xuất trên địa bàn, nâng cao chất lƣợng tay nghề của 

ngƣời lao động. Đối với các hoạt động khai thác khoáng sản huyện chỉ tiến hành cấp 

phép cho các đơn vị tiến hành khai thác theo quy mô công nghiệp, dài hạn, không cấp 

phép cho các hoạt động khai thác ngắn hạn để tăng hiệu quả trong khai thác khoáng 

sản, bảo vệ cảnh quan môi trƣờng.  

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

- Mặc dù diện tích trồng mới rừng không ngừng đƣợc tăng lên, công tác quản 

lý, bảo vệ ngày càng đƣợc tăng cƣờng song thực trạng độ che phủ bằng cây rừng hiện 

nay vẫn chƣa đảm bảo an toàn cho môi trƣờng sinh thái. 

- Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển các khu công 

nghiệp, khu du lịch... chƣa đƣợc khai thác sử dụng hiệu quả, một số công trình, dự án 

đã đƣợc giao đất nhƣng tiến độ triển khai còn chậm hoặc chƣa đƣợc thực hiện, gây 

lãng phí trong sử dụng đất. 

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

an ninh cũng gặp nhiều vƣớng mắc do còn có sự thiếu kết nối giữa quy hoạch phát 

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

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

xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hoá là điều tất yếu trong quá trình phát triển theo hƣớng 

công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và các năm tiếp theo. 

- Công tác tổ chức giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt khi thu 

hồi đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội. 
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Để khắc phục những tồn tại nêu trên cần quan tâm một số vấn đề cơ bản sau: 

- Cần quy hoạch ổn định diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phù hợp 

với tiềm năng đất đai của từng khu vực, thực hiện đầu tƣ thâm canh theo chiều sâu, sản 

xuất tập trung tạo ra sản phẩm hàng hóa theo hƣớng xuất khẩu. Tăng cƣờng có hiệu 

quả công tác trồng rừng và bảo vệ rừng. 

- Đầu tƣ phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; 

tăng cƣờng sức hút đầu tƣ phát triển kinh tế, đô thị bằng những chính sách hợp lý cũng 

nhƣ ƣu tiên đầu tƣ vốn cho các công trình, dự án trọng điểm. 

- Xây dựng quy hoạch thống nhất trên địa bàn toàn huyện, quản lý và sử dụng 

đất theo quy hoạch, kế hoạch đã đƣợc duyệt. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng lấn 

chiếm, sử dụng đất sai mục đích. 

- Cụ thể hóa các văn bản pháp luật đất đai của Nhà nƣớc vào tình hình thực tế 

của địa phƣơng, tăng cƣờng năng lực cho đội ngũ quản lý đất đai cấp cơ sở... 

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

KỲ TRƢỚC 

Quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 2010 – 2020 của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc 

UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 04/2/ 2013. 

Sau khi đƣợc phê duyệt huyện đã tiến hành triển khai thự hiện theo đúng tiến độ và 

kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do bị tác động của nhiều yếu tố: 

Kinh tế thay đổi, nhu cầu sử dụng đất thay đổi, chính sách thay đổi….đã làm cho quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phƣơng. 

Chính vì vậy, để kịp thời điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn huyện Vĩnh Lộc 

đã tiếp tực thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và đã 

đƣợc UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 

03/5/2019. 

Vì vậy, để đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc, số liệu 

dùng để đánh giá sẽ là số liệu từ nguồn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 đã đƣợc phê duyệt tại quyết định 1632/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá. Số liệu đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

của huyện Vĩnh Lộc đƣợc thể hiện chi tiết nhƣ sau: 

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

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu đƣợc thể hiện 

cụ thể tại bảng dƣới đây: 
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Bảng 7: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

Đơn vị tinh: ha  

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

năm 2020 

đƣợc 

duyệt 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng 

(+), 

Giảm (-) 

Tỷ lệ (%) 

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

  TỔNG DTTN   15.772,04 15.770,00 -2,04 99,99 

1 Đất nông nghiệp NNP 10.977,97 11.067,29 89,32 100,81 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.433,53 5.468,18 34,65 100,64 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 4.770,77 4.771,39 0,62 100,01 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 784,78 859,10 74,32 109,47 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 575,65 543,02 -32,63 94,33 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.782,45 3.942,51 160,06 104,23 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 292,00 146,91 -145,09 50,31 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 109,56 107,57 -1,99 98,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.118,39 4.020,13 -98,26 97,61 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,78 11,78   100,00 

2.2 Đất an ninh CAN 5,58 2,59 -2,99 46,42 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 65,00   -65,00   

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 27,42 6,10 -21,32 22,25 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 119,38 80,80 -38,58 67,68 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 49,26 63,80 14,54 129,52 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.460,03 1.435,06 -24,97 98,29 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 30,82 118,10 87,28 383,19 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 7,68   -7,68   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 7,80 3,60 -4,20 46,15 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.003,01 913,06 -89,95 91,03 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 30,27 115,73 85,46 382,33 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,67 10,02 -2,65 79,08 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 1,59 4,80 3,21 301,89 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 8,36 6,98 -1,38 83,49 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 124,65 109,44 -15,21 87,80 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 163,50 95,90 -67,60 58,66 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 16,30   -16,30   

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 11,24 1,00 -10,24 8,90 

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 8,44 3,85 -4,59 45,62 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 733,04 752,07 19,03 102,60 

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 219,98 284,87 64,89 129,50 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,58 0,58   

3 Đất chƣa sử dụng CSD 675,68 682,58 6,90 101,02 
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Qua bảng trên cho thấy: Tổng diện tích tự nhiên của huyện Vĩnh Lộc năm 2020 là 

15.770,00 ha, giảm 2,04 ha so với quy hoạch đƣợc duyệt năm 2020 là 15.772,04 ha. 

Nguyên nhân, do việc tiếp biên ranh giới huyện với các huyện khác đã có số liệu đo đạc 

bản đồ địa chính mới đo và đƣợc công nhận, đồng thời là điều chỉnh địa giới hành chính 

513 theo quyết định 513/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ 

sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Kết quả 

thực hiện quy hoạch của từng loại đất chi tiết nhƣ sau: 

3.1.1. Đất nông nghiệp  

Đất nông nghiệp: thực hiện đƣợc 11.067,29 ha, đạt 100,81 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (10.977,97 ha), vƣợt 89,32 ha. 

1) Đất trồng lúa: thực hiện đƣợc 5.468,18 ha, đạt 100,64 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (5.433,53 ha), vƣợt 34,65 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 138,56 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 6,59 ha, đạt 4,76 % kế hoạch. 

2) Đất trồng cây hàng năm khác: thực hiện đƣợc 859,1 ha, đạt 109,47 % so với 

chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (784,78 ha), vƣợt 74,32 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 10,51 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 2,37 ha, đạt 22,55 % kế hoạch. 

3) Đất trồng cây lâu năm: thực hiện đƣợc 543,02 ha, đạt 94,33 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (575,65 ha), thấp hơn 32,63 ha. 

4) Đất rừng sản xuất: thực hiện đƣợc 3.942,51 ha, đạt 104,23 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (3.782,45 ha), vƣợt 160,06 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 25,21 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

5) Đất nuôi trồng thủy sản: thực hiện đƣợc 146,91 ha, đạt 50,31 % so với chỉ 

tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (292, ha), thấp hơn 145,09 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 6,43 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

6) Đất nông nghiệp khác: thực hiện đƣợc 107,57 ha, đạt 98,18 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (109,56 ha), thấp hơn 1,99 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 1,6 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

3.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp: thực hiện đƣợc 4.020,13 ha, đạt 97,61 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (4.118,39 ha), thấp hơn 98,26 ha. 

1) Đất quốc phòng: thực hiện đƣợc 11,78 ha, đạt 100 % so với chỉ tiêu kế hoạch 

đƣợc duyệt năm 2020 (11,78 ha). 
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2) Đất an ninh: thực hiện đƣợc 2,59 ha, đạt 46,42 % so với chỉ tiêu kế hoạch 

đƣợc duyệt năm 2020 (5,58 ha), thấp hơn 2,99 ha. 

3) Đất cụm công nghiệp: thực hiện đƣợc , ha, đạt 0 % so với chỉ tiêu kế hoạch 

đƣợc duyệt năm 2020 (65, ha), thấp hơn 65 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 20,57 ha, kết 

quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

4) Đất thƣơng mại, dịch vụ: thực hiện đƣợc 6,1 ha, đạt 22,25 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (27,42 ha), thấp hơn 21,32 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 7 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

5) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: thực hiện đƣợc 80,8 ha, đạt 67,68 % so 

với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (119,38 ha), thấp hơn 38,58 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 38,37 ha, kết 

quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

6) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: thực hiện đƣợc 63,8 ha, đạt 129,52 

% so với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (49,26 ha), vƣợt 14,54 ha. 

7) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: thực hiện 

đƣợc 1.435,06 ha, đạt 98,29 % so với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 

(1.460,03 ha), thấp hơn 24,97 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 37,9 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

8) Đất có di tích lịch sử - văn hóa: thực hiện đƣợc 118,1 ha, đạt 383,19 % so với 

chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (30,82 ha), vƣợt 87,28 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 4,22 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

9) Đất danh lam thắng cảnh: thực hiện đƣợc , ha, đạt 0 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (7,68 ha), thấp hơn 7,68 ha. 

10) Đất bãi thải, xử lý chất thải: thực hiện đƣợc 3,6 ha, đạt 46,15 % so với chỉ 

tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (7,8 ha), thấp hơn 4,2 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 0 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

11) Đất ở tại nông thôn: thực hiện đƣợc 913,06 ha, đạt 91,03 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (1.003,01 ha), thấp hơn 89,95 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 46,16 ha, kết 

quả thực hiện đƣợc 9,07 ha, đạt 19,65 % kế hoạch. 

12) Đất ở tại đô thị: thực hiện đƣợc 115,73 ha, đạt 382,33 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (30,27 ha), vƣợt 85,46 ha. 
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Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 0,62 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

13) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: thực hiện đƣợc 10,02 ha, đạt 79,08 % so với 

chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (12,67 ha), thấp hơn 2,65 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 0,18 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0,05 ha, đạt 27,78 % kế hoạch. 

14) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: thực hiện đƣợc 4,8 ha, đạt 

301,89 % so với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (1,59 ha), vƣợt 3,21 ha. 

15) Đất cơ sở tôn giáo: thực hiện đƣợc 6,98 ha, đạt 83,49 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (8,36 ha), thấp hơn 1,38 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 0,6 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

16) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: thực hiện đƣợc 

109,44 ha, đạt 87,8 % so với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (124,65 ha), thấp 

hơn 15,21 ha. 

17) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: thực hiện đƣợc 95,9 ha, đạt 

58,66 % so với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (163,5 ha), thấp hơn 67,6 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 46,39 ha, kết 

quả thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

18) Đất sinh hoạt cộng đồng: thực hiện đƣợc , ha, đạt 0 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (16,3 ha), thấp hơn 16,3 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 0,24 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

19) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: thực hiện đƣợc 1, ha, đạt 8,9 % so với 

chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (11,24 ha), thấp hơn 10,24 ha. 

Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất tăng thêm 8,61 ha, kết quả 

thực hiện đƣợc 0 ha, không đạt kế hoạch đề ra. 

20) Đất cơ sở tín ngƣỡng: thực hiện đƣợc 3,85 ha, đạt 45,62 % so với chỉ tiêu 

kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (8,44 ha), thấp hơn 4,59 ha. 

21) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: thực hiện đƣợc 752,07 ha, đạt 102,6 % so 

với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (733,04 ha), vƣợt 19,03 ha. 

22) Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: thực hiện đƣợc 284,87 ha, đạt 129,5 % so 

với chỉ tiêu kế hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (219,98 ha), vƣợt 64,89 ha. 

3.1.3. Đất chưa sử dụng 

Đất chƣa sử dụng: thực hiện đƣợc 682,58 ha, đạt 101,02 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch đƣợc duyệt năm 2020 (675,68 ha), vƣợt 6,9 ha. 
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Theo kế hoạch năm 2020 đƣợc duyệt, huyện đề xuất chuyển 39,04 ha sang các 

mục đích khác, kết quả thực hiện đƣợc 0,16 ha, đạt 0,41 % kế hoạch. 

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

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc. 

* Kết quả 

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc trên địa bàn huyện 

Vĩnh Lộc đã đạt đƣợc kết quả nhất định. Nhìn chung việc chuyển mục đích sử dụng 

đất đều bám sát vào chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch đƣợc duyệt và theo đúng tiến độ đề 

ra. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đƣợc duyệt, công tác quản lý Nhà 

nƣớc về đất đai trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả thể hiện ở các 

mặt sau: 

(1). Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc 

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đã tạo cơ sở pháp lý cho tỉnh trong việc thực hiện 

công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai theo quy hoạch, đặc biệt là công tác thu hồi đất, 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

(2). Đảm bảo đƣợc tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai từ 

cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. 

(3). Làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

(4). Chủ động dành quỹ đất để phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; các cơ sở sản xuất kinh doanh và 

khu dân cƣ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. 

(5). Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và gắn với bảo vệ môi 

trƣờng sinh thái. 

* Tồn tại 

Bên cạnh những công trình đã thực hiện đúng tiến độ quy hoạch đề ra, trong giai 

đoạn 2011-2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện 

Vĩnh Lộc vẫn còn một số công trình mặc dù đã có trong quy hoạch nhƣng vẫn chƣa 

đƣợc thực hiện. Nguyên nhân của điều này suất phát từ các vấn đề chính sau:  

(1). Thiếu nguồn vốn đầu tƣ là nguyên nhân chính ảnh hƣởng đến kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm trƣớc của huyện Vĩnh Lộc. Huyện cần có nhiều hơn 

các chính sách thu hút đầu tƣ  phù hợp để tạo điều kiện nâng cao tiềm lực kinh tế, sức 

đầu tƣ vào xây dựng các công trình trong kỳ kế hoạch, quy hoạch. 

(2). Công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất của các xã, phƣơng, ngành chƣa phù 

hợp với thực tiễn của địa phƣơng cũng là nguyên nhân ảnh hƣởng đến kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện trong năm trƣớc.  

(3). Tình trạng kết nối giữa các quy hoạch, kế hoạch, các đề án còn hạn chế. 
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3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất sử dụng đất kỳ tới. 

Từ những kết quả đạt đƣợc và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-

2020, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc điều chỉnh quy hoạch đến năm 

2020 của huyện Vĩnh Lộc nhƣ sau: 

 - Cần tăng cƣờng sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong 

việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện quy hoạch cần đƣợc coi trọng và tiến hành thƣờng xuyên.  

 - Cần tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai một cách sâu rộng trong 

nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của ngƣời dân khi tham gia lập và giám sát việc thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện để  ngƣời dân dễ dàng thực hiện 

quyền đăng ký chuyển mục đích sử dụng đối với các trƣờng hợp phải xin phép nhà nƣớc, 

đồng thời kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho việc lập và tổ chức thực 

hiện đầy đủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế – 

xã hội của huyện và đƣa công tác quản lý, sử dụng đất đai vào nề nếp theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 - Cần rà soát, đánh giá từng dự án, công trình đang bị chậm tiến độ: Công trình, dự 

án có thể thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay không để kéo dài; 

công trình, dự án không có khả năng thực hiện đƣợc thì điều chỉnh mốc thời gian, lộ 

trình thực hiện quy hoạch; những công trình, dự án không hợp lý về quy mô diện tích 

thì điều chỉnh quy mô; những quy hoạch bất hợp lý, không khả thi với tình hình thực tế 

và định hƣớng phát triển giai đoạn tới thì quyết định hủy bỏ và công bố công khai trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng việc điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch đó. 

- Nâng cao chất lƣợng 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 lƣợc phát triển kinh tế – xã hội của địa phƣơng. Cân nhắc về hiệu quả 

kinh tế, xã hội, môi trƣờng nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát 

huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành và UBND các 

xã, thị trấn trong việc rà soát, xác định các chỉ tiêu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất của ngành và địa phƣơng nhƣng phải sát với tình hình triển khai thực tế của 

địa phƣơng. 

- Phải có sự gắn kết đồng bộ hơn nữa giữa các loại quy hoạch, tránh chồng chéo quy 

hoạch. Phải xây dựng hệ thống giải pháp và các chƣơng trình hành động cụ thể, chi tiết để 

triển khai thực hiện đúng theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã xây dựng. 
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- Cần áp dụng công nghệ mới, phần mềm mới vào xây dựng cơ sở dữ liệu trực 

tuyến phục vụ công tác quản lý, giám sát và triển khai công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đảm bảo thực hiện đúng, đủ và theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, 

sẽ giúp cho địa phƣơng quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch sử dụng đất theo đúng 

phƣơng án đã đƣợc duyệt. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

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

Hầu hết đất nông nghiệp của huyện đã đƣợc tƣới tiêu chủ động và có chất lƣợng 

đất tƣơng đối tốt nên có thể trồng trọt nhiều loại cây trồng khác nhau. Đây là tiềm 

năng để triển khai và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao vào phát triển sản xuất tại địa phƣơng. 

Theo số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2020, toàn huyện Vĩnh Lộc còn 

11.067,29 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa có khoảng 5.468,18 ha, đất lâm 

nghiệp có 3.942,51 ha còn lại là diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu 

năm và đất nuôi trồng thuỷ sản. Nhƣ vậy có thể thấy, với quỹ đất nông nghiệp còn khá 

lớn mà chủ yếu là đất trồng lúa và đất rừng sản xuất sẽ là nguồn tiềm năng lớn để phát 

triển các mô hình quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian 

tới nhƣ: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng cây ăn quả, lúa các kết hợp, rau an toàn, 

mô hình nhà lƣới, sản xuất nông nghiệp theo hƣớng ứng dụng công nghệ cao. 

Ngoài ra, huyện Vĩnh Lộc có địa hình không bằng phẳng, nhiều núi ngăn cách đã tạo 

nên nhiều kiểu địa hình khác nhau, bên cạnh đó, việc phân chia địa hình cũng là tiềm năng 

để phát triển và mở rộng đa dạng các ngành sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất 

nông nghiệp kết hợp sẽ đƣợc nghiên cứu ứng dụng phù hợp với các kiểu địa hình khác 

nhau. Trên cơ sở đó, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo 

hƣớng nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả theo Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện 

ủy, trong đó chuyển đổi 861 ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác có 

giá trị kinh tế cao hơn; phát triển mô hình trang trại trồng cây có múi; từng bƣớc nhân rộng 

các hình thức tổ chức sản xuất mới; hình thành vùng liên kết và bao tiêu sản phẩm, mô hình 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhà lƣới và vùng rau an toàn; khôi phục và 

phát triển cây Sâm Báo; tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật vào sản xuất; ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Nhờ đó, năng suất 

các loại cây trồng chính đều tăng, sản lƣợng lƣơng thực bình quân hàng năm đạt trên 68 

nghìn tấn, vƣợt mục tiêu đại hội đề ra. Chăn nuôi phát triển tƣơng đối toàn diện theo mô 

hình trang trại tập trung gắn với bảo vệ môi trƣờng; quy mô, chất lƣợng đàn gia súc, gia 

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

4.2.1. Tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát thương mại, dịch vụ, du lịch 

Với nền tảng các di tích hiện có, tập trung các nguồn lực tu bổ tôn tạo các di tích 

Thành Nhà Hồ, Đền Trần Khất Chân, Đền Tam Tổng, các danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn phục vụ du lịch. Phát triển các loại hình du lịch sinh thái, phát huy giá trị các 

làng nghề truyển thống và một số lễ hội đặc sắc. Phối hợp với các địa phƣơng trong 

tỉnh để khai thác phát triển du lịch đƣờng sông sẽ là tiềm năng lớn cho phát triển 

thƣơng mại, dịch vụ, du lịch của huyện Vĩnh Lộc trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Với tiềm năng phát triển thƣơng mại tƣ nhân, chợ kinh doanh tổng 

hợp, gắn với mô hình quản lý chợ; dịch vụ các khâu sản xuất trong nông nghiệp; dịch 

vụ thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; mở rộng dịch vụ tài chính, tín 

dụng, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. 

4.2.2. Tiềm năng phát triển các khu đô thị 

Với lợi thế tiềm năng về đất đai, địa hình, địa chất, vị trí địa lý và mạng lƣới cơ 

sở hạ tầng thuận lợi, huyện Vĩnh Lộc sẽ có nhiều thuận lợi để phát triển các khu đô thị 

trên địa bàn nhằm mục tiêu tăng trƣởng kinh tế vƣợt trội cho địa phƣơng. Đối với 

huyện trong thời gian tới sẽ có định hƣớng phát triển 2 khu đô thị gồm: khu đô thị 

Bồng và mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc. 

Khu vực Bồng, huyện Vĩnh Lộc nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Lộc, cách trung 

tâm huyện lỵ khoảng 12 km, có tuyến Quốc lộ 217 và sông Mã đi qua. Đây là tuyến 

đƣờng chiến lƣợc phát triển vùng, kết nối cao tốc Bắc Nam và là tuyến đƣờng trục 

chính đi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa đi cửa khẩu Na Mèo, nối với Quốc lộ 6 của 

CHND Lào. Theo đƣờng 217 từ trung tâm vùng đất Bồng Trung xuôi về thành phố 

Thanh Hóa khoảng 43km. Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện Vĩnh Lộc và quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đã xác định 

khu vực Bồng là đô thị loại V, là đô thị động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực 

phía Đông Nam huyện Vĩnh Lộc. Tiếp đó là việc triển khai việc mở rộng thị trấn Vĩnh 

Lộc đến năm 2030 để đáp ứng nhu cầu đô thị hoá trên địa bàn huyện. 
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PHẦN III 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐỊNH HƢỚNG  SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.1. Phương hướng phát triển 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tích cực thu hút đầu tƣ, phát 

huy tiềm năng thế mạnh, phấn đấu đƣa huyện Vĩnh Lộc trở thành huyện nông thôn mới. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề trong 

nông nghiệp - nông thôn theo hƣớng phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh, có 

thị trƣờng tiêu thụ và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp – xây dựng - dịch vụ, du lịch theo 

hƣớng nâng cao chất lƣợng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Đa dạng các loại hình dịch vụ 

có tiềm năng, lợi thế. Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quảng bá, tổ chức quản lý và 

phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các di sản văn hoá 

phi vật thể để phát triển du lịch; kết nối với các doanh nghiệp kêu gọi đầu tƣ xây dựng 

hạ tầng du lịch tại một số di tích trọng điểm nhƣ: Phủ Trịnh – Nghè Vẹt, động Tiên Sơn 

– Kim Sơn, Động Hồ Công, gắn kết giữa di sản Thành Nhà Hồ và các di tích, danh 

thắng phụ cận; phấn đấu đƣa du lịch huyện Vĩnh Lộc thành trọng điểm du lịch của tỉnh. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tƣ xây dựng hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hƣớng đồng bộ, hiện đại. 

- Tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm, 

đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân; chăm lo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Phấn đấu 

đƣa Vĩnh Lộc đứng vào nhóm các huyện có chất lƣợng giáo dục phổ thông hàng đầu 

của tỉnh. 

- Tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lƣợng họat động của 

các cơ quan nội chính, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

1.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

1.1.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát của huyện Vĩnh Lộc trong giai đoạn tới đó là tập trung huy 

động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tƣ phát triển; coi phát triển 

nông nghiệp và nâng cao chất lƣợng xây dựng nông thôn mới là tọng tâm, phát triển 

công nghiệp là quan trọng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch lợi thế; phát triển kết 

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với đô thị hóa; chăm lo phát triển văn hóa – 

xã hội; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, làm tốt công tác bảo vệ môi trƣờng 

để phát triển bền vững; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

56 

 

vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phấn 

đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới nâng cao 

1.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

A- Về kinh tế
 

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) bình quân hàng năm đạt 

14,30%. Trong đó: 

+ Nông, lâm thủy sản tăng 3,60% 

+ Công nghiệp, xây dựng tăng 17,31% 

+ Dịch vụ tăng 16,24%. 

- Thu nhật bình quân đầu ngƣời đạt 65 triệu đồng/ngƣời/năm. 

- Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt hàng năm giữ mức 64.000 tấn 

- Diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô 

lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 700 ha. 

- Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 

145 triệu đồng. 

- Tổng huy động vốn đầu tƣ phát triển thời kỳ (2021-2025) 12.000 tỷ đồng. 

- Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nƣớc là 15%. 

- Tỷ lệ số xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025, trong đó: 

+ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM nâng cao 100% (12 xã). 

+ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 41,6% (5 xã) 

 + Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 50,5% (51 thôn). 

B- Về văn hóa – xã hội 

- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dƣới 0,7%. 

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động còn 21% 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% 

- Tỷ lệ trƣờng đạt chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 95,7% 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 1%. 

C- Về môi trƣờng 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 25,3% 

- Tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc dùng nƣớc hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%. 

Trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc dùng nƣớc sạch 91%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn đƣợc thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 98%. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

    Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế nhƣng lại là điều kiện không thể 

thiếu đƣợc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy việc sử dụng tốt tài nguyên 

đất đai không chỉ quyết định tƣơng lai của nền kinh tế mà còn là sự đảm bảo cho mục 

tiêu ổn định chính trị và củng cố an ninh quốc phòng. Xã hội càng phát triển thì nhu 
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cầu sử dụng đất ngày càng tăng, kéo theo giá trị của đất tăng lên và yêu cầu về biện 

pháp sử dụng, khai thác phải đem lại hiệu quả kinh tế  - xã hội. Do vậy định hƣớng sử 

dụng đất của huyện Vĩnh Lộc trong giai đoạn tới phải đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, 

hợp lý, đầy đủ và có hiệu quả cao trên quan điểm cân bằng sinh thái, bảo vệ môi 

trƣờng và phát triển bền vững. 

- Vĩnh Lộc là huyện thuần nông, GDP nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao, việc sử dụng 

đất phải vừa đảm bảo nhu cầu lƣơng thực, vừa đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng 

cơ sở hạ tầng, đô thị, phát triển nông thôn và có nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở 

chế biến nông lâm nghiệp.  

- Đối với huyện Vĩnh Lộc, trong giai đoạn 2021-2030 lĩnh vực khai thác, chế biến 

đá, sản xuất vật liệu xây dựng đang mang lại giá trị kinh tế khá cao cho ngƣời dân nên 

việc bố trí đất để sử dụng cho mục đích kinh doanh, khuyến khích mọi thành phần 

kinh tế trực tiếp đầu tƣ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm TTCN. 

- Ƣu tiên đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ sản xuất và 

đời sống nhân dân, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, đặc biệt là dành quỹ đất cho phát triển 

giao thông, thủy lợi, điện, nƣớc sạch. 

- Khai thác đất hoang hoá có khả năng sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.  

- Đất cho mục đích chuyên dùng, đất ở phải đƣợc phân nhóm, trong đó phải có 

nhóm tạo ra nguồn lực cho phát triển. Xây dựng dự án về du lịch, kết hợp với sinh 

thái, khai thác lợi thế về du lịch.  

- Tăng cƣờng hiệu lực quản lý nhà nƣớc trong quản lý, sử dụng đất đai. 

Trên cơ sở đó, quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Lộc bám sát và đáp ứng yêu 

cầu các quan điểm trên. Các quỹ đất đƣợc khai thác một cách hợp lý cho các mục đích 

sử dụng, có hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội. 

1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

1.3.1. Định hướng sử dụng đất Nông - Lâm - Thủy Sản 

* Nông nghiệp: 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04/-NQ-/HU ngày 06/4/2016 của BCH Đảng bộ 

huyện ( khoá XXV) về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hƣớng đến 

năm 2025 gắn với Nghị quyết số 13-NQ/TU của tỉnh uỷ. Ban hành Nghị quyết về phát 

triển sản xuất nông nghiệp theo hƣớng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định 

hƣớng đến 2030. Có kế hoạch tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, 

công nghệ cao, thực hiện đề án chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang mô hình trang 

trại, gia trại tổng hợp, trồng cây ăn quả và các mô hình có giá trị kinh tế cao, mở rộng 
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vùng sản xuất chuối tiêu hồng, rau an toàn và các cây trồng có giá trị kinh tế các đạt 

tiêu chuẩn VietGap. 

Căn cứ điều kiện tự nhiên, tài nguyên đất đai, nguồn nƣớc, năng lực hệ thống hạ 

tầng cơ sở, tập quán kinh nghiệm sản xuất của các vùng dân cƣ trong huyện, dự kiến 

xây dựng các vùng cây, con nhƣ sau: 

- Vùng lúa chất lƣợng cao: Phấn đấu năm 2030 diện tích đất chuyên trồng lúa của 

huyện Vĩnh Lộc khoảng: 4800-5000 ha. Bố trí trên diện tích đất chuyên lúa nƣớc, 

gồm: Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc, Ninh Khang, Vĩnh 

Hoà, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Minh Tân và Vĩnh An; 

- Vùng Lợn hƣớng nạc: Quy mô 30.000 con.  

- Vùng chăn nuôi bò thịt: Quy mô 10000 con phân bố trên các xã Vĩnh Long, 

Vĩnh Hƣng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An. 

- Phát triển kinh tế trang trại: Lấy kinh tế trang trại là khâu đột phá cho phát triển và 

chuyển đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế nông nghiệp- nông thôn; song song với việc mở rộng 

quy mô các trang trại hiện có; phát triển thêm nhiều loại hình trang trại mới với các mô 

hình trang trại kinh doanh chuyên ngành, đa ngành, (nông- lâm kết hợp, nông- ngƣ kết 

hợp, nuôi con đặc sản dƣới tán rừng,..) với các quy mô thích hợp để tạo thêm nhiều việc 

làm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động tại chỗ, tăng thu nhập các hộ dân.  

- Tiếp tục chuyển đổi diện tích vùng chiêm trũng sang nuôi trồng thủy sản thâm 

canh, mô hình lúa - cá; lúa – cá – sen, phát triển nuôi cá lồng trên sông. 

- Hình thành và phát triển các vùng nông nghiệp công nghệ cao, vùng trồng sâm 

báo… tại các xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vĩnh Quang…. Để góp phần nâng cao giá trị sản 

xuất ngành nông nghiệp và đi vào hƣớng sản xuất chuyên canh hàng hoá.  

- Xây dựng nhà máy bảo quản và chế biến nông sản tại xã Vĩnh Yên để đáp ứng yêu 

cầu bảo quản, chế biến nguồn nông sản hàng hoá trên địa bàn huyện trong giai đoạn quy 

hoạch tới. 

* Lâm nghiệp:   

Lâm nghiệp tại huyện Vĩnh Lộc toàn bộ là rừng trồng sản xuất. Diện tích rừng 

hiện trạng 2020 là 3.942,51 ha, chiếm 25,00 % diện tích tự nhiên, với các loại cây chủ 

yếu nhƣ keo, bạch đàn…Rừng trồng sản xuất đó và đang mang lại nhiều giá trị kinh tế 

(gỗ, củi…) cho nhân dân, đồng thời góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ đất, nƣớc, 

chống xói mòn, điều hoà môi trƣờng sống…  

Thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp với hộ gia đình cá nhân, các tổ 

chức kinh tế để làm giàu rừng, trồng rừng và khai thác hợp lý.  

Thủy sản:  
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Khai thác triệt để diện tích mặt nƣớc cho nuôi trồng thuỷ sản’ khuyến khích phát 

triển mạnh nghề nuôi lồng trên các triền sông, mô hình nông- ngƣ kết hợp trên các 

vùng lúa chiêm trũng.   

 

 

Hình 2: Định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao 

 

1.3.2. Định hướng sử dụng đất phát triển mạng lưới dịch vụ, thương mại, công 

nghiệp, du lịch 

     a. Định hướng phát triển Công nghiệp -  xây dựng - TTCN làng nghề: 

* Công nghiệp - xây dựng: Tập trung đầu tƣ phát triển công nghiệp trở thành 

ngành kinh tế mạnh, tạo động lực tăng trƣởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế 

theo hƣớng tăng tỷ trọng công nghiệp; làm thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế huyện. 

*  Công nghiệp- thủ công nghiệp: 

Cùng với củng cố và mở rộng năng lực các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp : 

chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lƣơng thực, thực phẩm, lâm sản quy 

mô nhỏ,… hiện có để giữ vững nhịp độ tăng trƣởng, đồng thời phát triển nhanh các cơ 

sở chế biến nông- lâm sản gắn vùng nguyên liệu để có sản phẩm mới tham gia phát 

triển, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế huyện. 
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+ Tập trung đầu tƣ chiều sâu, hoàn thiện năng lực các cơ sở sản xuất hiện có để 

khai thác hiệu quả năng lực thiết bị, tăng năng suất lao động và chất lƣợng sản phẩm 

để tăng sức cạnh tranh sản phẩm. 

+ Thu hút các dự án đầu tƣ có hàm lƣợng công nghệ cao trong đó ƣu tiên các dự án 

phát triển các cơ sở chế biến nông- lâm- thuỷ sản, sản xuất hàng lƣu niệm phục vụ du lịch. 

+ Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và lấp đấy các cụm công nghiệp Vĩnh Minh (30ha) 

Vĩnh Hoà đạt quy mô 42,83 ha với các ngành nghề chế biến thực phẩm, làm hàng thủ 

công mỹ nghệ, hàng lƣu niệm- dịch vụ du lịch, sản xuất đồ gỗ gia dụng, dịch vụ sửa 

chữa cơ khí nhỏ và làm hàng xuất khẩu, lắp ráp điện tử. 

*  Xây dựng: Bổ sung năng lực trang thiết bị, trình độ tay nghề cho đội ngũ công 

nhân, cán bộ quản lý các cơ sở hoạt động xây dựng trên địa bàn đủ năng lực đảm nhận 

các công trình quy mô lớn trên địa bàn huyện và tham gia xây dựng các công trình các 

công trình ngoài huyện, hỗ trợ tăng tốc độ tăng trƣởng và tỷ trọng công nghiệp - xây 

dựng trong kinh tế huyện.  

b. Định hướng phát triển mạng lưới dịch vụ thương mại. 

* Dịch vụ: Cùng với công nghiệp - xây dựng, dịch vụ là ngành tạo động lực tăng 

trƣởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế huyện; cần tập trung cao cho phát triển 

các dịch vụ: du lịch, thƣơng mại, vận tải,… tăng cƣờng năng lực hoạt động các dịch vụ 

ngành tài chính, ngân hàng,… để đạt tốc độ tăng trƣởng cao, tăng tỷ trọng dịch vụ. 

* Thương mại: Xây dựng mạng lƣới thƣơng nghiệp huyện đủ năng lực cung ứng 

vật tƣ thiết yếu, hỗ trợ sản phẩm cho nông dân khi đông vụ, hạn chế ép giá bảo vệ sản 

xuất. Phát triển mô hình các tổ hợp dịch vụ thu mua- chế biến- tổ chức tiêu thụ sản phẩm 

để chủ động tìm đầu ra cho sản xuất; xây dựng ngành thƣơng mại- dịch vụ thƣơng mại 

thực sự trở thành cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. 

Xây dựng các trung tâm thƣơng mại; siêu thị, chợ đầu mối, hệ thống chợ nông 

thôn để phát triển giao thƣơng hàng hoá giữa các vùng dân cƣ trong huyện, giữa huyện 

với các huyện trong cả tỉnh, cả nƣớc: 

- Khai thác đầu tƣ, hoàn thiện thêm hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tạo 

thuận lợi cho việc cung ứng nhiên liệu đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống 

trong thời kỳ quy hoạch.  

c. Định hướng sử dụng đất phát triển du lịch. 

Tập trung đầu tƣ xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế có thế mạnh hỗ trợ 

tăng trƣởng và tạo diện mạo mới cho bộ mặt kinh tế huyện. Phấn đấu đến năm 2030, 

có sản phẩm mới tham gia phát triển. 

- Các sản phẩm du lịch chính, gồm: Thăm quan di tích lịch sử- văn hoá; lễ hội; 

hoạt động văn hoá tâm linh, trò chơi dân gian, dã ngoại- thể thao leo núi, pícnic; du 

lịch sinh thái hƣớng thiên nhiên; dịch vụ nghỉ ngơi, khách sạn, nhà hàng. 
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- Các địa điểm tham quan: 

(1). Khu trung tâm, gồm: Thành Nhà Hồ- Trung tâm dịch vụ tại Thị trấn huyện, 

các điểm vệ tinh: Đình Tam Tổng, đền Bà Bình Khƣơng, đình Đồng Môn, nhà cổ Tây 

Giai; núi Kinh Ngọ, Kim Ngƣu- Linh Giang tự; hang Nàng; làng chài cổ (Vĩnh Tiến); 

núi Tứ Linh; hồ Mỹ Đàm (Vĩnh Yên); núi Đún, đền thờ Trần Khát Chân; đàn tế Nam 

Giao; chùa Tƣờng Vân (Thị trấn huyện); 

(2). Khu vực Phủ Trịnh- Nghè Vẹt (Vĩnh Hùng); 

(3). Khu vực núi Bồng- động Kim Sơn - động Tiên Sơn (Vĩnh An); 

(4). Chùa Du Anh - động Hồ Công (Vĩnh Ninh) ( xã Ninh Khang hiện nay); 

(5). Chùa Báo ân, vƣờn tƣợng đá (Vĩnh Tân cũ – ( Hiện nay là Minh Tân); 

- Các tuyến tham quan nội vùng (lấy trung tâm Thị Trấn làm điểm xuất phát): 

(1). Tuyến Thành Nhà Hồ- sông Mã; 

(2). Thành nhà Hồ - núi Tứ Linh; 

(3). Thành Nhà Hồ - núi Đún; 

(4). Thành nhà Hồ- Phủ Trịnh- động Kim Sơn; 

(5). Thành nhà Hồ - động Hồ Công; 

(6). Thành Nhà Hồ - Chùa Giáng; 

(7). Thành Nhà Hồ- Đa Bút động Tiên Sơn; 

(8). Thành Nhà Hồ- đền Trần Khát Chân- Phủ Trịnh- Nghè Vẹt. 

- Nối Tours với các vùng phụ cận và tạo Tours khép kín: 

(1). Thành Nhà Hồ-chiến khu Ngọc Trạo- đền Phố Cát (Thạch Thành)- về thành 

Nhà Hồ; 

(2). Thành Nhà Hồ- suối cá Cẩm Lƣơng (Cẩm Thuỷ) - về Thành nhà Hồ; 

(3). Thành Nhà Hồ- Lam Kinh (Thọ Xuân)- về thành Nhà Hồ; 

(4). Thành Nhà Hồ- khu du lịch Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) - biển Sầm Sơn 

Thành Nhà Hồ. 

(5). Thành Nhà Hồ - hang cá Cẩm Lƣơng (Cẩm Thuỷ) - Lam kinh (Thọ Xuân)- 

Bến En (Nhƣ Thanh)- khu du lịch Hàm Rồng (TP Thanh Hoá)- biển Sầm Sơn (thị xã 

Sầm Sơn) - về thành Nhà Hồ; 

(6). Thành Nhà Hồ - đền Bà Triệu (Hậu Lộc) - động Từ Thức (Nga Sơn)- đền 

Hàn- lăng Triệu Tƣờng (Hà Trung) - về Thành Nhà Hồ. 

- Phối hợp với cả tỉnh, cả nước tham gia các tours xuyên Quốc gia, Quốc tế; 

(1). Tôn tạo kiến trúc thành, lập dự án - thực hiện phục chế khu thành nội; 

(2). Xây dựng khu trung tâm dịch vụ quy mô: theo quy hoạch đã đƣợc UBND 

tỉnh phê duyệt. 

(3). Tôn tạo Nghè Vẹt và xây dựng mới các công trình hạ tầng khuôn viên phụ thuộc; 

(4). Tôn tạo Phủ Trịnh và xây dựng các công trình hạ tầng, tạo khuôn viên phụ thuộc; 
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(5). Tôn tạo đền thờ Trần Khát Chân; 

(6). Trùng tu, tôn tạo đền thờ Quốc công Trịnh Khả; 

(7). Xây dựng mới khu du lịch sinh thái động Kim Sơn; động Tiên Sơn; 

 

 

Hình 3: Định hướng phát triển công nghiệp, du lịch 

 1.3.3.  Định hướng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn 

 a. Định hướng phát triển đô thị 

Hệ thống đô thị huyện Vĩnh Lộc dự kiến phát triển theo 02 giai đoạn: 

- Định hƣớng đến năm 2030: huyện Vĩnh Lộc có 02 đô thị, dân số đô thị 42.000 

ngƣời, tỷ lệ đô thị hóa đạt 42,8% . Nhu cầu đất xây dựng đô thị 550-670 ha,  bao gồm: 

+ Thị trấn Vĩnh Lộc: phạm vi ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị 

trấn Vĩnh Lộc hiện tại (82,49ha), xã Vĩnh Thành (458,45ha) và xã Vĩnh Phúc (973,96ha) 

với tổng diện tích 1.514,90ha. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 20.000 ngƣời. Là 

thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện. Là 

đô thị cận di sản, hỗ trợ phát triển giá trị di sản thế giới; trung tâm dịch vụ thƣơng mại 

gắn và dịch vụ du lịch. 

+ Đô thị Bồng: phạm vi ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các xã: 

Vĩnh Hùng (1.981,11ha), Minh Tân (1.358,09ha) với tổng diện tích 3.339,20ha. Dân 
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số dự báo đến năm 2030 khoảng 22.000 ngƣời. Là đô thị loại V, trung tâm kinh tế, văn 

hóa, dịch vụ thƣơng mại, tiểu thủ công nghiệp có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của tiểu vùng phía Đông sông Bƣởi. 

- Định hƣớng đến năm 2040: Ổn định số lƣợng và quy mô diện tích tự nhiên 

của các đô thị này nhƣ giai đoạn 2030. Dự báo quy mô dân số đô thị toàn huyện là 

49.500 ngƣời. Trong đó thị trấn Vĩnh Lộc khoảng 24.000 ngƣời, đô thị Bồng khoảng 

25.500 ngƣời. Tỷ lệ đô thị hóa toàn huyện khoảng 44,8% nhu cầu đất xây dựng đô thị 

645-795ha. 

b. Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn 

  Phát triển dân cƣ nông thôn theo Chƣơng trình phát triển nông thôn mới với 

mục tiêu chung là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bƣớc hiện đại; xây 

dựng các trung tâm xã, các điểm dân cƣ mới tạo động lực mới phát triển kinh tế xã hội 

cho khu vực nông thôn. 

Huy động nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, thủy sản (công 

trình thủy lợi, điện khu sản xuất, giao thông nội đồng…); kêu gọi doanh nghiệp đầu tƣ 

vào nông nghiệp; tăng cƣờng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các hộ nông dân, nâng 

cao hiệu quả sản xuất. 

 Đối với quy hoạch khu dân cƣ nông thôn sẽ có 2 định hƣớng chính đó là: 

 - Ƣu tiên phát triển quy hoạch khu dân cƣ tập trung với quy mô diện tích lớn 

kết hợp đầy đủ cả đất ở, giao thông, thƣơng mại, dịch vụ, cây xanh, công cộng ...vv. để 

tạo môi trƣờng sống, không gian sống hiện đại, ổn định bền vững. 

 - Bên cạnh đó, sẽ quy hoạch thêm một số điểm dân cƣ bám dọc các tuyến 

đƣờng giao thông để tạo nguồn ngân sách cho phát triển kinh tế xã hội của các xã trên 

địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.  

 - Đối với dân cƣ các xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến và một phần của thị trấn Vĩnh 

Lộc sẽ bố trí phần diện tích tái định cƣ phục vụ cho giãn dân khu thành nhà Hồ với 

khoảng 300 hộ. 
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Hình 4: Định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn 

 

 1.3.4.  Định hướng sử dụng đất cho mạng lưới  kết cấu hạ tầng.   

a.  Giao thông:  

Từng bƣớc xây dựng hệ thống giao thông huyện Vĩnh Lộc phát triển đồng bộ, 

hiện đại; Đảm bảo liên kết hợp lý giữa hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại, giữa 

các vùng, giữa đô thị và nông thôn tạo thành mạng lƣới giao thông liên hoàn đáp ứng 

đƣợc nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách với chất lƣợng ngày càng cao. 

Lấy giao thông đƣờng bộ là phƣơng thức chủ đạo phục vụ các mục tiêu thúc đẩy 

các lĩnh vực kinh tế đột phá trong giai đoạn tới. Mục tiêu đến năm 2030 nâng cấp, cải 

tạo hệ thống đƣờng tỉnh, đƣờng huyện và đƣờng xã hiện có tối thiểu đạt cấp V, 2 làn 

xe; Xây dựng mới 01 bến xe loại 4; Từng bƣớc đƣa các tuyến Quốc lộ tránh trung tâm 

thị trấn và vùng bao tồn di sản.  

Song song với việc phát triển mạng lƣới đƣờng bộ thì đƣờng thủy nội địa 

(ĐTNĐ) cũng  đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế bằng ƣu điểm nổi 

trội trong vận tải hàng hóa nhất là đối với đối với hàng hóa quá khổ, quá tải... khi vận 

chuyển bằng đƣờng bộ. Phát triển đƣờng thủy nội địa cùng đƣờng bộ tạo thành một hệ 
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thống giao thông liên hoàn. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng đƣa 03 bến hành khách 

và 01 bến tổng hợp đi vào khai thác. 

Đƣờng bộ: Nâng cấp hoàn thiện các tuyến đƣờng sau: 

- Tuyến Quốc lộ đạt đƣờng cấp III (tăng 01 cấp so hiện tại); riêng đoạn qua thị 

trấn huyện đạt cấp II đồng bằng; 

- Hoàn thành, nâng cấp các tuyến đƣờng liên huyện, liên xã: 

+ Đƣờng trục chính trung tâm qua địa phận thị trấn Vĩnh Lộc – Vĩnh Tiến – Vĩnh Phúc – 

Vĩnh Long; 

+ Đƣờng từ QL45 đi trung tâm xã Ninh Khang; 

+ Đƣờng đối ngoại trong thành nhà Hồ; 

+ Đƣờng từ QL217 đi đê La Thành; 

+ Đƣờng từ QL217 vào cửa Đông thành nhà Hồ; 

+ Đƣờng từ QL217 đi Thành Phong; 

+ Đƣờng liên xã Vĩnh Hùng, Minh Tân, Vĩnh Thịnh; 

+ Đƣờng QL45 đi trung tâm xã Ninh Khang. 

- Hoàn thành cứng hoá 100% các tuyến giao thông liên xã;   

- Tổ chức nạo vét luồng lạch, củng cố bến bãi các tuyến giao thông thuỷ trên 

sông Mã phục vụ cho việc vận chuyển hàng hoá, vật tƣ và vận chuyển du khách theo 

đƣờng sông. 

b. Thuỷ lợi, cấp nước sản xuất, sinh hoạt. 

Tập trung đầu tƣ nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi đủ năng lực phục vụ 

tƣới tiêu chủ động, áp dụng tƣới tiêu khoa học phục vụ thâm canh tăng năng suất trên 

một đơn vị diện tích, kè lát hoàn chỉnh các tuyến kênh hiện có trên địa bàn huyện. 

- Về tưới: Nâng cấp trạm bơm Vĩnh Hùng, nâng cấp di chuyển trạm bơm Yên 

Tôn, cải tạo hoàn thiện năng lực các công trình tƣới đảm bảo tƣới chủ động cho 6.500 

ha đất canh tác, tạo thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất, 

thâm canh - tăng vụ, tăng năng suất cây trồng. 

- Về tiêu: Nâng cấp công trình trạm bơm tiêu úng Cầu Mƣ và hệ thống tiêu tự 

chảy Đa Bút; Thƣờng xuyên tôn cao áp trúc và gia cố các tuyến đê đủ khả năng chống 

chịu lũ lụt bảo vệ sản xuất, an toàn tính mạng nhân dân trong mùa mƣa lũ, nâng cấp, 

đầu tƣ mới một số trạm bơm để tăng năng xuất tiêu nƣớc. 

 c. Y tế: 

Tăng cƣờng đầu tƣ hoàn thiện đồng bộ năng lực hệ thống y tế từ huyện đến xã, 

nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh; chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng dân 

cƣ; đủ năng lực thực hiện sàng lọc trƣớc sinh và sàng lọc sơ sinh- thực hiện nâng cao 

chất lƣợng dân số; thực hiện giám sát và kiểm soát việc thực hiện các quy định về an 
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toàn thực phẩm; giải quyết các vấn đề về vệ sinh môi trƣờng, phòng chống dịch bệnh; 

phòng chống có hiệu quả các bệnh xã hội. 

Mở rộng quy mô Bệnh viên Đa Khoa huyện lên 200 giƣờng; bổ sung trang thiết 

bị chuyên khoa hiện đại, đào tạo bổ sung bác sỹ chuyên khoa để nâng chất lƣợng khám 

chữa bệnh. Phần đấu đến năm 2025 toàn huyện có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 95%. Mở rộng và quy hoạch mới trạm y tế của một số xã Minh Tân, Ninh Khang, 

Vĩnh Phúc....để đáp ứng tốt cho nhu cầu khám chữa bệnh của ngƣời dân địa phƣơng. 

 d. Giáo dục - đào tạo, thể dục thể thao 

Đầu tƣ chiều sâu hoàn thiện và nâng cao năng lực cơ sở vật chất các cấp học, phấn đấu 

xây dựng Vĩnh Lộc trở thành đơn vị mạnh trong sự nghiệp giáo dục của cả tỉnh. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tƣ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị trƣờng học; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Phấn đấu 95,7% các 

trƣờng trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025; Thực hiện tốt việc sát 

nhập các trƣờng theo đề án, kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện đề 

án xây dựng trƣờng THCS Tây Đô thành trƣờng chuẩn quốc gia chất lƣợng cao. 

       - Đầu tƣ thích đáng cho việc cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới thêm các công trình hạ 

tầng TDTT đáp ứng nhu cầu luyện tập và thi đấu. Mở rộng phong trào luyện tập TDTT để 

tăng cƣờng sức khoẻ, tăng tuổi thọ ngƣời dân.  

Việc đầu tƣ xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng 

kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông cần tiến hành đồng bộ cùng việc phát triển 

khu trung tâm huyện, hình thành các khu, cụm công nghiệp và khu dân cƣ. Các công 

trình xây dựng dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng cơ sở đã có; mở rộng 

và xây dựng mới, phát triển từng bƣớc theo hƣớng hiện đại, phù hợp với quy hoạch 

tổng thể di tích Thành nhà Hồ đã đƣợc thủ tƣớng phê duyệt. Trong giai đoạn 2021 – 

2030 huyện Vĩnh Lộc sẽ có định hƣớng mở rộng, quy hoạch mới một số trƣờng học 

các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại các xã nhƣ: Minh Tân, Ninh Khang, 

thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Hƣng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Quang, Vĩnh Tiến….để đáp ứng tốt 

cho nhu cầu của ngƣời dân địa phƣơng. 

       II. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất năm 2030. 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đƣợc dự báo dựa trên cơ sở của quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070; 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định 

hƣớng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015) và 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 đặt ra. Chi tiết chỉ tiêu phát 

triển kinh tế của huyện nhƣ sau: 
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Bảng 8: Dự báo một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Giai đoạn  

2020-2025 
2030 

I Về kinh tế       

1 

Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất ( 

theo giá so sánh năm 2010) % 14,3 10 

2 Cơ cấu GTSX (%)      

  - Nông, lâm, thuỷ sản % 19 15 

  - Công nghiệp, xây dựng % 41 40 

  - Dịch vụ % 40 45 

3 

Thu nhập bình quân trên đầu ngƣời 

(2025) Triệu đồng 65 113 

II Về xã hội       

1 

Tốc độ tăng trƣởng dân số bình quân 

hàng năm % <7 <5 

2 Tỷ lệ lao động qua đào tạo (2025) % 80 100 

3 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng 

năm  % 1 0,5 

III Về Môi trƣờng       

1 Tỷ lệ che phủ rừng (2025) % 25,3 35 

2 

Tỷ lệ dân số nông thôn đƣợc dùng 

nƣớc sạch % 91 100 

3 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu 

gom, xử lý (2025) % 98 100 

 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Phấn đấu đến năm 2030, huyện Vĩnh Lộc trở thành huyện có nền kinh tế tăng trƣởng 

bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng phát 

triển đồng bộ; tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lƣợng nguồn nhân lực; nâng cao đời sống 

vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trƣờng sinh thái; có nền quốc phòng 

- an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo. Dự báo tốc độ tăng trƣởng kinh 

tế đến năm 2030 nhƣ sau: 

- Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất bình quân từ 14,3%/năm vào năm 2025 và 

10% vào năm 2030. 

- Đến năm 2030 cơ cấu giáo trị sản xuất các ngành đƣợc chuyển dịch theo 

hƣớng: nông, lâm nghiệp 15%; công nghiệp - xây dựng 40%;  dịch vụ 45%. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

2.1.2.1. Về nông nghiệp 

- Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất đạt bình quân đạt 3,6% trong giai đoạn 

2021 – 2025, Diện tích đất nông nghiệp đƣợc tích tụ, tập trung để sản xuất nông 

nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 của huyện sẽ vào khoảng 
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700ha. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản dự kiến đạt 

khoảng 145 triệu đồn vào năm 2025. 

- Ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hƣớng công nghệ cao gắn 

với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 2030. Kế hoạch tích tụ đất đai để phát triển 

nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, thực hiện đề án chuyển đổi đất lúa kém năng 

suất sang trang trại, gia trại tổng hợp, trồng cây ăn quả và các mô hình có giá trị kinh 

tế cao. Kế hoạch mở rộng vùng sản xuất rau an toàn và các loại cây trồng có giá trị 

kinh tế cáco theo tiêu chuẩn VietGap.  

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở ƣu tiên 

đầu tƣ cho các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao; tiếp tục tăng tỷ trọng chăn nuôi và 

lâm nghiệp trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp thuỷ sản. 

- Bảo đảm an ninh lƣơng thực, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa trên cơ sở 

phát triển nhóm cây, cây có thế mạnh là cây ăn quả, cây lƣơng thực, cây thực phẩm và 

cây công nghiệp hàng năm, và vật nuôi có trâu, bò, lợn và dê. 

2.1.2.2. Về công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 

- Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt bình quân 

đạt 17,31% trong giai đoạn 2021 – 2025. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp, xây 

dựng chiếm 41% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030. 

- Huyện Vĩnh Lộc đã ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021 – 2025, định hƣớng đến năm 2030; Các cơ  

chế hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tƣ xây dựng hạ tầng vào cụm công nghiệp 

Vĩnh Minh; Kế hoạch sắp xếp các cơ sở sản xuất; Kế hoạch khôi phục các làng nghề 

truyền thống, du nhập và nhân rộng các ngành nghề mới nhằm tạo việc làm, giải quyết 

lao động, tăng thu nhập cho nhân dân. 

- Tiếp tục khuyến khích mở rộng các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và sử dụng nhiều lao động tại chỗ nhƣ: Sản xuất 

vật liệu xây dựng, may công nghiệp, chế biến gỗ công nghiệp, mộc dân dụng cao cấp, 

thủ công mỹ nghệ, đá mỹ nghệ, chạm khắc gỗ, chế biến nông, lâm sản.  

2.1.2.3. Về thương mại, dịch vụ, du lịch 

- Mục tiêu Phấn đấu tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất của lĩnh vực thƣơng mại, dịch 

vụ của huyện sẽ  đạt bình quân đạt 16,24% trong giai đoạn 2021 – 2025. Cơ cấu giá trị 

sản xuất thƣơng mại, dịch vụ chiếm 40% vào năm 2025 và 45% vào năm 2030. 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 06/4/2016 của ban chấp hành 

Đảng bộ huyện khoá XXV về phát triển du lịch, dịch vụ giai đoạn 2016-2020 định hƣớng 

đến năm 2030. Ban hành kế hoạch xây dựng thƣơng hiệu cho một số sản phẩm của huyện 

có lợi thế, bố trí quỹ đất, kêu gọi nguồn đầu tƣ để phát triển hạ tầng thƣơng mại theo quy 
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hoạch. Xây dựng và triển khai đề án du lịch dựa vào cộng đồng, tiếp tục đấu mối với cá 

doanh nghiệp lữ hành hình thành các tuor, kêu gọi các nguồn lực đầu tƣ và các điểm du lịch 

trên địa bàn huyện. 

- Khuyến khích phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ vận tải, thông tin truyền 

thông, nâng cao chất lƣợng các dịch vụ y tế, văn hoá, thể thao đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của nhân dân. 

- Quy hoạch, dành quỹ đất hợp lý, tạo điều kiện cho các ngân hàng thƣơng mại mở chi 

nhánh tại Vĩnh Lộc, đáp ứng nhu cầu vốn cho các thành phần kinh tế. 

- Phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.  

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất (quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện) 

         Hiện nay quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đang trong quá trình lập và hoàn thiện, nên 

chƣa có chỉ tiêu phân khai cấp tỉnh đối với huyện Vĩnh Lộc. Sau khi quy hoạch tỉnh 

đƣợc phê duyệt, huyện sẽ tiếp tục cập nhật chỉnh sửa theo các chỉ tiêu phân bổ để phù 

hợp và đồng bộ với quy hoạch cấp tỉnh Thanh Hoá. 

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

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh trong kỳ quy hoạch của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc các ngành dựa 

trên nguồn lực hiện có, nguồn lực đầu tƣ công trung hạn và các nguồn lực khác đảm 

bảo sự phát triển nền kinh tế xã hội huyện đến năm 2030. 

 *  Nhu cầu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp: 

Đối với nhóm đất nông nghiệp, ngoài việc giảm diện tích đất sang mục đích phi 

nông nghiệp để phục vụ quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá trong quá trình phát 

triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phƣơng. Tuy nhiên, đối với huyện 

Vĩnh Lộc, ngành nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, đặc biệt 

là trong nhiệm vụ giải quyết nhu cầu lƣơng thực, thực phẩm trong giai đoạn hiện tại và 

tƣơng lai. Do vậy, trong giai đoạn tới ngành nông nghiệp phải chuyển đổi theo hƣớng 

nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hoá tập trung, hình thành vùng sản xuất nông 

nghiệp cao, bền vững với môi trƣờng. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 

xuất, nhất là công nghệ sinh học, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả, năng lực 

cạnh tranh gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó nhu cầu diện tích đất nông 

nghiệp đến năm 2030 nhƣ sau: 

- Đất nông nghiệp 9.441,65 ha; 

- Đất trồng lúa 3.933,18 ha; 

+  Trong đó: Đất chuyên lúa nƣớc 3.346,05 ha; 
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- Đất trồng cây hàng năm khác 693,99 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm 697,85 ha; 

- Đất rừng sản xuất 3.558,08 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản 129,7 ha; 

- Đất nông nghiệp khác 428,85 ha;  

 * Nhu cầu sử dụng đất cho ngành công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp  

Đối với huyện Vĩnh Lộc, công nghiệp hoá là xu thế tất yếu cho phát triển kinh 

tế xã hội địa phƣơng, vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo nhu cầu sử dụng đất cho lĩnh 

vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện sẽ ngày một tăng cao. Huyện 

có nhiều lợi thế cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực 

sản xuất đá mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, May mặc, sản xuất hàng hoá, 

chế biến nông, lâm sản, khai thác khoáng sản. Ngoài ra, huyện cũng trú trọng đầu tƣ 

xây dựng các cơ sở sản xuất, nhằm tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành nghề 

truyền thống, để dần dần tiến tới phát triển thành các khu tiểu thủ công nghiệp, thu hút 

các doanh nghiệp vào đầu tƣ sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Nhu cầu sử dụng 

đất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện dự kiến nhƣ sau:  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 309,19 ha;  

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 63,8 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 394,31 ha; 

 *  Nhu cầu sử dụng đất cho ngành thương mại, dịch vụ 

Với huyện Vĩnh Lộc, thƣơng mại, dịch vụ và du lịch là lĩnh vực không những 

đóng góp tích cực vào quá trình tăng trƣởng kinh tế mà còn góp phần giải quyết một 

khối lƣợng lớn việc làm cho ngƣời dân, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tăng 

tích lũy cho ngân sách của huyện. Phát triển thƣơng mại - dịch vụ - du lịch là đòn bẩy 

để phát triển sản xuất, là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, trong đó: 

 - Diện tích đất thƣơng mại, dịch vụ đến năm 2030 là 144,23 ha. Đây là diện tích 

đất để phát triển hệ thống các cửa hàng, khu thƣơng mại, dịch vụ, phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của cá nhân, doanh nghiệp,…. 

 - Diện tích đất chợ đến năm 2020 là 3,80 ha. Đây là diện tích để phát triển 

mạng lƣới giao thƣơng buôn bán của ngƣời dân trên địa bàn huyện. 

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

2.2.3.1. Đất nông nghiệp 

1). Đất trồng lúa 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa của 
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huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3933,18 ha chiếm 24,94 % diện tích tự nhiên, thực giảm -1535 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3933,18 ha; 

* Chu chuyển giảm: 1535 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 122,49 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,5 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 215,85 ha 

- Đất an ninh: 2,08 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 47,93 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 112,77 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 171,29 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 6,25 ha 

- Đất cơ sở y tế: 2,72 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 9,24 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 35,25 ha 

- Đất cơ sở khoa học và công nghệ: 8,2 ha 

- Đất giao thông: 339,11 ha 

- Đất thủy lợi: 2,33 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 3,08 ha 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông: 0,13 ha 

- Đất chợ: 0,43 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 30,58 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 227,61 ha 

- Đất ở tại đô thị: 152,95 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 4,08 ha 

- Đất cơ sở tôn giáo: 2,46 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,3 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 9,8 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 26,4 ha 

- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,17 ha 

2). Đất trồng cây hàng năm khác 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất trồng cây hàng 

năm khác của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 693,99 ha chiếm 4,4 % diện tích tự nhiên, thực 

giảm -165,11 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 693,99 ha; 

* Chu chuyển giảm: 165,11 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 30,4 ha 
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- Đất nông nghiệp khác: 7,19 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 15,84 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 10,72 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 2,04 ha 

- Đất cơ sở y tế: 1,1 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,81 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 2,48 ha 

- Đất giao thông: 46,01 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,35 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 5,46 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 9,99 ha 

- Đất ở tại đô thị: 7,09 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 20,69 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 4,7 ha 

- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,24 ha 

3). Đất trồng cây lâu năm 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất trồng cây lâu 

năm của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 697,85 ha chiếm 4,43 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

-154,83 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 527,6 ha; 

* Chu chuyển tăng: 170,25 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 122,49 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 30,4 ha 

- Đất rừng sản xuất: 2,6 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,52 ha 

- Đất giao thông: 3 ha 

- Đất thủy lợi: 3 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 8,24 ha 

* Chu chuyển giảm: 15,42 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,62 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 1,35 ha 

- Đất giao thông: 0,07 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,3 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,5 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 8,64 ha 

- Đất ở tại đô thị: 3,94 ha 

4). Đất rừng sản xuất 
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Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất rừng sản xuất 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3558,08 ha chiếm 22,56 % diện tích tự nhiên, thực giảm 

384,43 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3558,08 ha; 

* Chu chuyển giảm: 384,43 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất nông nghiệp khác: 84,74 ha 

- Đất quốc phòng: 5,5 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 1,79 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 23,7 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,18 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,19 ha 

- Đất giao thông: 2,49 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,01 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,89 ha 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 0,4 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 6,82 ha 

- Đất ở tại đô thị: 8,34 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 40 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 206,78 ha 

5). Đất nuôi trồng thủy sản 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nuôi trồng thủy 

sản của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 129,7 ha chiếm 0,82 % diện tích tự nhiên, thực giảm 

17,21 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 128,2 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,5 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 1,5 ha 

* Chu chuyển giảm: 18,71 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất nông nghiệp khác: 0,24 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 1,14 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,94 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,27 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,14 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 1,72 ha 

- Đất giao thông: 2,26 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,3 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,2 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 6,8 ha 
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- Đất ở tại đô thị: 2,18 ha 

6). Đất nông nghiệp khác 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp 

khác của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 428,85 ha chiếm 2,72 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

321,28 ha so với năm 2020. Trong đó, huyện tập trung quy hoạch các vùng nông nghiệp 

công nghệ cao, vùng trồng sâm báo, vùng trồng củ ấu, khu chăn nuôi tập trung…. Tại một 

số xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hoà…..Trong 

đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 105,92 ha; 

* Chu chuyển tăng: 322,93 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 215,85 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 7,19 ha 

- Đất rừng sản xuất: 84,74 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,24 ha 

- Đất giao thông: 0,6 ha 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 2,29 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 12,02 ha 

* Chu chuyển giảm: 1,65 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,5 ha 

- Đất giao thông: 0,33 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,82 ha 

2.2.3.2. Đất phi nông nghiệp 

1). Đất quốc phòng 

Thực hiện văn bản số 4627/BCH-TM ngày 19/12/2019 của BCH QS tỉnh Thanh Hoá, 

trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phƣơng, dự kiến đến năm 2030 đất Quốc phòng của 

huyện Vĩnh Lộc sẽ tăng 5,5 ha để quy hoạch công trình đất quốc phòng cạnh trƣờng bắn xã 

Vĩnh Hƣng. Nhƣ vậy, tổng diện tích đất Quốc Phòng của huyện sẽ dự kiến có 17,00 ha, 

chiếm 0,11 % tổng diện tích tự nhiên. Trong đó biến động chi tiết nhƣ sau: 

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 11,5 ha; 

* Chu chuyển tăng: 5,5 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất rừng sản xuất: 5,5 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,28 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở tôn giáo: 0,28 ha 

2). Đất an ninh 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất an ninh của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 4,79 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, thực tăng 2,2 ha 
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so với năm 2020 để quy hoạch trụ sở công an của 12 xã trên địa bàn huyện. Trong đó,  

biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2,59 ha; 

* Chu chuyển tăng: 2,2 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 2,08 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,12 ha 

3). Đất cụm công nghiệp 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 50,57 ha chiếm 0,32 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

50,57 ha so với năm 2020 để mở rộng 2 cụm công nghiệ Vĩnh Minh và Vĩnh Hoà. 

Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 0 ha; 

* Chu chuyển tăng: 50,57 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 47,93 ha 

- Đất giao thông: 1,5 ha 

- Đất thủy lợi: 1,01 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,13 ha 

4). Đất thương mại, dịch vụ 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất thƣơng mại, 

dịch vụ của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 144,23 ha chiếm 0,91 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 138,13 ha so với năm 2020. Trong đó nhóm đất thƣơng mại dịch vụ của 

huyện đƣợc phát triển theo 2 hƣớng: 

- Quy hoạch các khu thƣơng mại, dịch vụ riêng, tập trung 

- Quy hoạch diện tích khu thƣơng mại dịch vụ kết hợp trong các khu dân cƣ tập trung. 

Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 5,95 ha; 

* Chu chuyển tăng: 138,28 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 112,77 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 15,84 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,62 ha 

- Đất rừng sản xuất: 1,79 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,14 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 0,5 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,05 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,5 ha 

- Đất giao thông: 0,01 ha 
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- Đất thủy lợi: 0,01 ha 

- Đất chợ: 0,33 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,59 ha 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,08 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2,51 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 1,49 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,15 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,15 ha 

5). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 309,19 ha chiếm 1,96 % diện tích 

tự nhiên, thực tăng 228,39 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 80,6 ha; 

* Chu chuyển tăng: 228,59 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 171,29 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 10,72 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 1,35 ha 

- Đất rừng sản xuất: 23,7 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2,94 ha 

- Đất giao thông: 0,69 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 6,86 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 11,04 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,2 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,2 ha 

6). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất sử dụng cho 

hoạt động khoáng sản của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 63,8 ha chiếm 0,4 % diện tích tự 

nhiên, không thay đổi so với hiện trạng.  

7). Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất phát triển hạ 

tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1894,25 

ha chiếm 12,01 % diện tích tự nhiên, thực tăng 459,19 ha so với năm 2020. Cụ thể các 

loại đất: 

a) Đất cơ sở văn hóa 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở văn 

hóa của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 28,47 ha chiếm 0,18 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 9,07 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 19,22 ha; 

* Chu chuyển tăng: 9,25 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 6,25 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 2,04 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,18 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,27 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,05 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,21 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,16 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,09 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,18 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,05 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,05 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,08 ha 

b) Đất cơ sở y tế 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở y tế 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 8,44 ha chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên, thực tăng 3,54 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 4,32 ha; 

* Chu chuyển tăng: 4,12 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 2,72 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 1,1 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,3 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,58 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,05 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,08 ha 

- Đất giao thông: 0,17 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,09 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,14 ha 

c) Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở giáo 

dục và đào tạo của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 47,06 ha chiếm 0,3 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 8,06 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 35,79 ha; 

* Chu chuyển tăng: 11,27 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 9,24 ha 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,81 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,14 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,08 ha 

- Đất giao thông: 0,02 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,3 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,48 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,2 ha 

* Chu chuyển giảm: 3,21 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở văn hóa: 0,21 ha 

- Đất giao thông: 0,14 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 2,19 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,33 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,34 ha 

d) Đất cơ sở thể dục thể thao 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở thể 

dục thể thao của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 68,76 ha chiếm 0,44 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 37,86 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 28,82 ha; 

* Chu chuyển tăng: 39,94 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 35,25 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 2,48 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,19 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,72 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,04 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,26 ha 

* Chu chuyển giảm: 2,08 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất an ninh: 0,12 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,5 ha 

- Đất giao thông: 0,04 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 1,42 ha 

e) Đất cơ sở khoa học và công nghệ 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở khoa học và 

công nghệ của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 8,2 ha chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 8,2 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 0 ha; 

* Chu chuyển tăng: 8,2 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 8,2 ha 
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g) Đất giao thông 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất giao thông 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1475,84 ha chiếm 9,36 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

392,28 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1076,91 ha; 

* Chu chuyển tăng: 398,93 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 339,11 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 46,01 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,07 ha 

- Đất rừng sản xuất: 2,49 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2,26 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 0,33 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,17 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,14 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,04 ha 

- Đất thủy lợi: 2,51 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 4,98 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,31 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,3 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,21 ha 

* Chu chuyển giảm: 6,65 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 3 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 0,6 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 1,5 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,01 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,69 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,02 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,13 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,17 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,53 ha 

h) Đất thủy lợi 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất thủy lợi của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 247,07 ha chiếm 1,57 % diện tích tự nhiên, thực giảm 4,33 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 244,72 ha; 

* Chu chuyển tăng: 2,35 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 2,33 ha 
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- Đất ở tại nông thôn: 0,02 ha 

* Chu chuyển giảm: 6,68 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 3 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 1,01 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,01 ha 

- Đất giao thông: 2,51 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,15 ha 

i) Đất công trình năng lượng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất công trình 

năng lƣợng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 5,58 ha chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 4,18 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1,4 ha; 

* Chu chuyển tăng: 4,18 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 3,08 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,35 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,3 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,01 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,3 ha 

- Đất giao thông: 0,13 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,01 ha 

j)Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất công trình 

bƣu chính, viễn thông của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1,03 ha chiếm 0,01 % diện tích 

tự nhiên, thực tăng 0,13 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 0,9 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,13 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,13 ha 

k) Đất chợ 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất chợ của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3,8 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, thực tăng 0,2 ha so 

với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,27 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,53 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,43 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,1 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,33 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,33 ha 
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8). Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Đến năm 2030, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện Vĩnh Lộc sẽ dự 

kiến mở rộng tăng thêm cả về quy mô di tích và chất lƣợng. Trong đó, định hƣớng quy 

hoạch sẽ ƣu tiên bảo vệ và duy trì, bảo tồn các điểm di tích lịch sử hiện có, đồng thời sẽ mở 

rộng, cải tạo, nâng cấp và quy hoạch thêm một số điểm di tích mới trên địa bàn huyện để 

một mặt vừa đảm bảo phát triển lĩnh vực di tích mặt khác vừa kết hợp cho phát triển du lịch, 

văn hoá, tâm linh. Một số định hƣớng chính phát triển đất di tích trên địa bàn huyện Vĩnh 

Lộc nhƣ sau: 

a. Duy trì, bảo tồn và phát triển các điểm di tích hiện có kết hợp thăm quan, du lịch: 

- 1 di sản Thế giới (là di sản thế giới duy nhất của cả tỉnh) . 

+ Thành nhà Hồ 

- 14 di tích cấp Quốc Gia (chiếm tỷ lệ khoảng 9,9% so với cả tỉnh). Gồm: 

1- Đền thờ  Hoàng Đình Ái 

2- Phủ Trịnh 

3- Động Hồ Công 

4- Đền thờ Trần Khát Chân (xã Vĩnh Thành) 

5- Đền Thờ và Bia Trịnh Khả 

6- Chùa Tƣờng Vân (chùa Giáng) 

7- Nghè Vẹt 

8- Động Kim Sơn (danh thắng núi Kim Sơn) 

9- Đàn tế Nam Giao 

10- Chùa Hoa Long 

11- Đền thờ Trần Khát Chân (xã Vĩnh Thịnh) 

12- Đền thờ Tống Duy Tân 

13- La Thành 

14- Nhà cổ Tây Giai 

51 di tích cấp tỉnh (chiếm tỷ lệ khoảng 7,5% so với cả tỉnh). 

b. Mở rộng, tôn tạo một số điểm di tích nhƣ: 

1. Tôn tạo di tích Phủ Trịnh; 

2. Tu Bổ tôn tạo đền bia Trịnh Khả; 

3. Di tích nghè Núi Chuỳnh- xã Vĩnh An 

4. Di tích lịch sử cách mạng Xuân Áng;  

5. Di tích đình làng Nổ xã Vĩnh An. 

6. Mở rộng di tich Chùa Giáng – TT Vĩnh Lộc. 

 ( Chi tiết được thể hiện qua phần phụ biểu DMCT – Phần Phụ lục) 

Nhƣ vậy, đến năm 2030, diện tích đất có di tích lịch sử - văn hóa của huyện Vĩnh 

Lộc dự kiến là 160,41 ha chiếm 1,02 % diện tích tự nhiên, thực tăng 42,31 ha so với 

năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 118,04 ha; 

* Chu chuyển tăng: 42,37 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 30,58 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 5,46 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,5 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,89 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,2 ha 

- Đất quốc phòng: 0,28 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 4,01 ha 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,45 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,06 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại đô thị: 0,06 ha 

9). Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất bãi thải, xử 

lý chất thải của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 4 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 0,4 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,6 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,4 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất rừng sản xuất: 0,4 ha 

10). Đất ở tại nông thôn 

Trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, nhóm đất ở nông thôn 

trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đƣợc phát triển theo các hƣớng chính gồm: 

- Ƣu tiên phát triển quy hoạch khu dân cƣ tập trung với quy mô diện tích lớn kết 

hợp đầy đủ cả: đất ở, giao thông, thƣơng mại, dịch vụ, cây xanh, công cộng ...vv. để 

tạo môi trƣờng sống, không gian sống hiện đại, ổn định bền vững. 

 - Quy hoạch thêm một số điểm dân cƣ bám dọc các tuyến đƣờng giao thông để 

tạo nguồn ngân sách cho phát triển kinh tế xã hội của các xã trên địa bàn huyện trong 

những năm tiếp theo.  

 - Chuyển toàn bộ diện tích đất ở nông thôn của 3 xã Vĩnh Phúc, Minh Tân, 

Vĩnh Hùng sang đất ở đô thị ( do quy hoạch mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc và quy hoạch 

đô thị Bồng) 

Nhƣ vậy, đến năm 2030, diện tích đất ở tại nông thôn của huyện Vĩnh Lộc dự 

kiến là 909,99 ha chiếm 5,77 % diện tích tự nhiên, thực giảm 3,07 ha so với năm 2020. 

Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 643,71 ha; 

* Chu chuyển tăng: 266,28 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 227,61 ha 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: 9,99 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 8,64 ha 

- Đất rừng sản xuất: 6,82 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 6,8 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 0,82 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,2 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 2,19 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 1,42 ha 

- Đất giao thông: 0,17 ha 

- Đất thủy lợi: 0,15 ha 

- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,03 ha 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,85 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,54 ha 

* Chu chuyển giảm: 269,35 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,3 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,04 ha 

- Đất giao thông: 4,98 ha 

- Đất thủy lợi: 0,02 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 4,01 ha 

- Đất ở tại đô thị: 258,94 ha 

- Đất cơ sở tôn giáo: 1,06 ha 

11). Đất ở tại đô thị 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất ở tại đô thị 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến phát triển nhƣ sau: 

- Quy hoạch mới các vị trí đất ở của thị trấn Vĩnh Lộc hiện tại. 

- Chuyển toàn bộ diện tích đất ở hiện trạng và quy hoạch đất ở của 3 xã: Vĩnh 

Phúc, Minh Tân, Vĩnh Hùng sang quy hoạch đất ở đô thị ( vì xã Vĩnh Phúc nằm trong 

quy hoạch mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc, xã Minh Tân và Vĩnh Hùng nằm trong quy 

hoạch đô thị Bồng). 

Đến năm 2030, diện tích đất ở tại đô thị của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 552,4 ha 

chiếm 3,5 % diện tích tự nhiên, thực tăng 436,67 ha so với năm 2020. Trong đó, biến 

động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 115,42 ha; 

* Chu chuyển tăng: 436,98 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 152,95 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 7,09 ha 
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- Đất trồng cây lâu năm: 3,94 ha 

- Đất rừng sản xuất: 8,34 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2,18 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,08 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,09 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,33 ha 

- Đất giao thông: 0,53 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,06 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 258,94 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,77 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 1,68 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,31 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông: 0,31 ha 

12). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ 

sở cơ quan của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 12,95 ha chiếm 0,08 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 2,93 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 8,39 ha; 

* Chu chuyển tăng: 4,56 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 4,08 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,14 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,34 ha 

* Chu chuyển giảm: 1,63 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,59 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,16 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,3 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,48 ha 

- Đất chợ: 0,1 ha 

13). Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 4,72 ha chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 0,08 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 4,72 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,08 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,08 ha 

14). Đất cơ sở tôn giáo 
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Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở tôn 

giáo của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 11,76 ha chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 4,78 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 6,98 ha; 

* Chu chuyển tăng: 4,78 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 2,46 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 1,06 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 1,26 ha 

15). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 146,26 ha 

chiếm 0,93 % diện tích tự nhiên, thực tăng 36,82 ha so với năm 2020. Trong đó, quy 

hoạch 3 khu nghĩa trang lớn tập trung tại 3 xã Vĩnh Hƣng, Minh Tân, Vĩnh Hoà cùng 

với mở rộng nghĩa trang liệt sỹ tại thị trấn Vĩnh Lộc và mở rộng nghĩa trang thôn Cẩm 

Bào ( xã Vĩnh Long). Biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 104,96 ha; 

* Chu chuyển tăng: 41,3 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,3 ha 

- Đất rừng sản xuất: 40 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 1 ha 

* Chu chuyển giảm: 4,48 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 2,51 ha 

- Đất giao thông: 0,3 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,77 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,9 ha 

16). Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 394,31 ha chiếm 2,5 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 298,41 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 85,94 ha; 

* Chu chuyển tăng: 308,37 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 9,8 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 20,69 ha 

- Đất rừng sản xuất: 206,78 ha 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 36,96 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 34,14 ha 

* Chu chuyển giảm: 9,96 ha, do chuyển sang các loại đất:  
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 6,86 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 3,1 ha 

17). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 37,05 ha chiếm 0,23 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 36,05 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1 ha; 

* Chu chuyển tăng: 36,05 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 26,4 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 4,7 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,15 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,9 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 3,1 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,8 ha 

18). Đất cơ sở tín ngưỡng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất cơ sở tín 

ngƣỡng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 4,23 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 0,38 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,82 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,41 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,17 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,24 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,03 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,03 ha 

19). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 715,11 ha chiếm 4,53 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 36,96 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 715,11 ha; 

* Chu chuyển giảm: 36,96 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 36,96 ha 

20). Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 281,28 ha chiếm 1,78 % diện tích tự 

nhiên, thực giảm 3,59 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 281,28 ha; 

* Chu chuyển giảm: 3,59 ha, do chuyển sang các loại đất:  
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- Đất nông nghiệp khác: 2,29 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,45 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,85 ha 

21). Đất phi nông nghiệp khác 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp 

khác của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 0,58 ha chiếm 0 % diện tích tự nhiên, không thay 

đổi so với hiện trạng.  

2.2.3.3. Đất chưa sử dụng 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất chƣa sử 

dụng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 609,47 ha chiếm 3,86 % diện tích tự nhiên, thực 

giảm -73,11 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 609,47 ha; 

* Chu chuyển giảm: 73,11 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 8,24 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 12,02 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 0,13 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 1,49 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 11,04 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,09 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,2 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,26 ha 

- Đất giao thông: 0,21 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,01 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,54 ha 

- Đất ở tại đô thị: 1,68 ha 

- Đất cơ sở tôn giáo: 1,26 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 34,14 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,8 ha      

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

2.3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước 

Trên cơ sở đặc điểm, lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên đất 

đai; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Lộc đến năm 2030. Xác 

định các khu vực chuyên trồng lúa nƣớc của huyện Vĩnh lộc, tỉnh Thanh Hóa với tổng 

diện tích khoảng 3.933,18 ha. Diện tích đất chuyên trồng lúa tập trung tại các xã: xã 

Vĩnh Long, xã Vĩnh Hƣng, xã Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Thịnh… 
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2.3.2.  Khu vực rừng sản xuất 

Khu vực rừng sản xuất trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc với tổng diện tích khoảng 

3.558,08 ha, chiếm 22,56 % diện tích đất tự nhiên toàn huyện. Phân bố chủ yếu ở xã 

Vĩnh Hùng và xã Vĩnh Thịnh. 

2.3.3.  Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

Khu vực phát triển công nghiệp cụ thể cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh lộc 

với tổng diện tích khoảng 50,57 ha, chiếm 0,32 % đất tự nhiên toàn huyện; phân bố trên 

địa bàn 2 xã Vĩnh Minh (xã Minh Tân hiện nay) và xã Vĩnh Hòa . 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ  

DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn thu 

từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc 

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Lộc đã xác định rõ cơ cấu 

diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong kỳ điều chỉnh, theo đó cũng 

tạo ra nguồn thu từ đất cho ngân sách địa phƣơng từ việc giao đất, cho thuê đất. Đồng 

thời cũng thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong phƣơng án quy hoạch đã 

xác định đƣợc các khoản chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ cho những đối tƣợng 

đƣợc nhà nƣớc thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa 

bàn huyện.  

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện cho thấy về chỉ 

tiêu sử dụng đất các cấp, các ngành là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh đến năm 2030 và là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất. 

Về phƣơng diện kinh tế, thông qua phƣơng án quy hoạch sử dụng đất, giá trị của 

đất đƣợc nâng lên, thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trƣờng chuyển nhƣợng quyền 

sử dụng đất, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng lao động, tạo ra nguồn vốn, nguồn lực vô 

cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phƣơng án quy hoạch 

đã tạo ra quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch, đất ở đô thị và nông thôn. 

Theo đó, nếu nhƣ phƣơng án điều chỉnh quy hoạch của huyện đƣợc triển khai 

thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra sẽ tạo nhiều nguồn thu từ việc giao đất, 

cho thuê đất, đặc biệt là giao đất, đấu giá đất ở nông thôn, giao đất, đấu giá đất ở đô 

thị, giao đất cho thuê đất sản xuất kinh doanh, thƣơng mại dịch vụ. Đồng thời, song 

hành với việc thu từ công tác giao đất, huyện cũng cần tính đến phƣơng án, chi phí đền 
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bù cho việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đất ở… để tạo lên sự phát triển ổn định 

và bền vững. 

3.2. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc gia 

Nhằm đảm bảo an ninh lƣơng thực của cả tỉnh nói chung và của huyện Vĩnh Lộc 

nói riêng, phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện đã bố trí diện 

tích đất trồng lúa là 3.933,18 ha. Bên cạnh đó, phƣơng án điều chỉnh cũng đã đề xuất 

các giải pháp để tăng năng suất và chất lƣợng sản phẩm lƣơng phù hợp với địa 

phƣơng. Với việc quỹ đất trồng lúa của huyện đến năm 2030 còn khá lớn, kết hợp với 

những giải pháp tăng cƣờng áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sẽ là đảm bảo 

đầy đủ tính án toàn lƣơng thực cho huyện trong những năm tiếp theo. 

Ngoài ra, dự kiến đến năm 2030 toàn huyện Vĩnh Lộc có 693,99 ha đất trồng cây 

hàng năm với các mục đích trồng ngô, khoai, sắn, rau màu các loại cũng sẽ góp phần 

quan trọng cho việc đảm bảo an ninh lƣơng thực, thực phẩm cho nhân dân trong vùng. 

3.3. Đánh tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải 

quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số 

lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất 

Việc giải quyết quỹ đất ở cho dân cƣ đƣợc xem xét kỹ trong phƣơng án quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện. Tuy nhiên quy hoạch sử dụng đất huyện đã định hƣớng 

giải quyết quỹ đất ở theo nhu cầu gia tăng dân số cho khu vực đô thị và nông thôn để 

đảm bảo phát triển ổn định đời sống dân cƣ.  

Mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải 

chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất. Việc chuyển đổi 1.654,79 ha 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, trong đó có 1.195,16 ha đất trồng lúa, 

127,52 ha đất trồng cây hàng năm khác, 15,42 ha đất cây lâu năm, 297,09 ha đất rừng 

sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản 17,95 ha sẽ làm ảnh hƣởng đến đời sống của một bộ 

phận dân cƣ có đất bị thu hồi. Để khắc phục vấn đề này huyện đã có những giải pháp 

cụ thể nhƣ: Hỗ trợ ổn định đời sống, vốn để sản xuất kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi 

nghề, hỗ trợ đào tạo nghề cho các lao động… 

Khuyến khích đầu tƣ khai hoang tạo thêm đất sản xuất để bù lại diện tích bị 

chuyển mục đích; đầu tƣ mở rộng ngành nghề, dịch vụ để tạo thêm việc làm mới cho 

nông thôn; tăng cƣờng công tác đào tạo nghề để thúc đẩy sự phân công lại lao động và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. 
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3.4. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình 

đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

Quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Vĩnh lộc cần một lƣợng lớn quỹ đất để đáp 

ứng nhu cầu phát triển. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã tính toán cân đối nhu cầu 

đất ở của dân cƣ đô thị của huyện Vĩnh lộc trong quá trình đô thị hóa, bố trí quỹ đất ở tại 

đô thị của huyện khoảng 436,98 ha, do việc mở rộng thị trấn, và hình thành đô thị Bồng 

làm cho diện tích đất ở nông thôn chuyển thành đất ở đô thị, đồng thời do việc bố trí các 

quỹ đất ở mới. Đất phát triển hạ tầng của huyện trong kỳ quy hoạch sẽ tăng thêm 

khoảng 475,55 ha để xây dựng thêm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và 

hạ tầng kinh tế, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đã 

bố trí thêm 398,93 ha đất giao thông; mở rộng và xây dựng mới các tuyến đƣờng giao 

thông, các công trình thủy lợi, công trình năng lƣợng và công trình bƣu chính, viễn 

thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 

giai đoạn tới. Đồng thời, phƣơng án cũng bố trí thêm khoảng 9,25 ha đất cơ sở văn hóa ; 

bố trí thêm 11,27 ha đất cơ sở giáo dục - đào tạo; bố trí thêm khoảng 39,94 ha đất cơ sở 

thể dục - thể thao; đất chợ 0,53 ha. 

Diện tích đất tăng thêm đƣợc bố trí cho các mục đích phát triển hạ tầng đã góp 

phần thúc đẩy kinh tế huyện Vĩnh Lộc phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa; đƣa các chỉ tiêu xã hội hóa của huyện đạt mức trung bình của tỉnh, phù hợp với xu 

thế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. 

3.5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc 

Trong phƣơng án quy hoạch cũng đã thể hiện rõ những mục tiêu, nhiệm vụ và 

quan điểm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Gắn kết chặt chẽ 

nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch và hoạt động 

thông tin đối ngoại nhằm truyền bá sâu rộng các giá trị văn hóa trong công chúng. Giữ 

gìn nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang đƣợc xếp hạng, không để xuống cấp, 

tổn thất hoặc bị hủy hoại. 

Phƣơng án quy hoạch cũng đã tính toán đầy đủ quỹ đất nhằm đáp ứng đƣợc việc bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.  Đồng thời phải 

phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và 

vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2015. 
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3.6. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng 

khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện tích 

rừng và tỷ lệ che phủ 

Theo phƣơng án quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Lộc đã cho thấy, huyện 

đã có định hƣớng khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vào phát triển kinh tế 

xã hội của địa phƣơng. Cụ thể nhƣ sau: 

Nhằm tận dụng tốt nguồn tài nguyên của địa phƣơng, huyện Vĩnh Lộc đã chủ 

động thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp. Theo đó, thực hiện 

chuyển đổi vị trí đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm có năn suất thấp sang mô hình 

rau sạch, cây ăn quả, lúa chất lƣợng cao, khu chăn nuôi. Đây là những mô hình sẽ đem 

lại giá trị kinh tế lớn,đồng thời đảm bảo nguồn an ninh lƣơng thực lâu dài cho huyện. 

Trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất huyện đã bố trí 50,57 ha đất cụm công 

nghiệp, 144,23 ha thƣơng mại dịch vụ; 309,19 ha đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

nhằm đáp ứng cho phát triển ngành công nghiệp nhƣ: công nghiệp chế biến nông, sản - 

thực phẩm với phƣơng trâm đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm nâng cao sức khỏe của 

nhân dân, thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển bền vững và hiệu quả. Việc phát 

triển các ngành kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ); phát triển đô thị, nông 

thôn;…theo hƣớng phát triển bền vững, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu, gắn với sử 

dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng cho huyện. 

Đối với đất chƣa sử dụng đến năm 2030, huyện sẽ dự kiến đƣa khoảng 73,11 ha 

vào cho các mục đích đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm khai thác 

hợp lý nguồn tài nguyên đất này cho phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. 

Đối với quỹ đất rừng sản xuất, theo phƣơng án điều chỉnh của huyện đến năm 2030, 

huyện sẽ giữ nguyên khoảng 3.558,08 ha rừng sản xuất. Điều này sẽ góp phần quan trong 

trong việc phát triển mở rộng diện tích đất rừng và tăng tỷ lệ che phủ, đồng thời sẽ đem lại 

nhiêu giá trị về kinh tế từ việc khai thác sau này cũng nhƣ tạo đƣợc sự điều hòa môi 

trƣờng không khí trong lành, bảo vệ môi trƣờng sinh thái cho địa phƣơng. 
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PHẦN IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU KỲ QUY HOẠCH 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT 

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất 

Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vĩnh Lộc, các chỉ tiêu sử 

dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đƣợc xác định phân bổ cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 9. Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất năm 2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

QH 2030 
Cơ cấu 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   15770,00 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 9.441,65 59,87 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3933,18 24,94 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 3.346,05 21,22 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 693,99 4,40 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 697,85 4,43 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.558,08 22,56 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 129,70 0,82 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 428,85 2,72 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.718,88 36,26 

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,00 0,11 

2.2 Đất an ninh CAN 4,79 0,03 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 50,57 0,32 

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 144,23 0,91 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 309,19 1,96 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 63,80 0,40 

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

huyện, cấp xã 
DHT 1.894,25 12,01 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 160,41 1,02 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,00 0,03 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 909,99 5,77 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 552,40 3,50 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,95 0,08 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,72 0,03 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 11,76 0,07 

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

hỏa táng 
NTD 146,26 0,93 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 394,31 2,50 
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2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 37,05 0,23 

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 4,23 0,03 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 715,11 4,53 

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 281,28 1,78 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,58 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 609,47 3,86 

 

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

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Bảng 10: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

sử dụng 

đất năm 

2020 

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 

Diện tích 

(ha) 

Biến 

động 

Tăng + 

Giảm - 

Cơ cấu 

% 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   15770,00 15770,00   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 11.067,29 10.637,48 -429,81 67,45 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5468,18 5136,05 -332,13 32,57 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 4.771,39 4.459,72 -311,67 28,28 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 859,10 827,30 -31,80 5,25 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 543,02 557,71 14,69 3,54 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3.942,51 3.779,90 -162,61 23,97 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 146,91 143,92 -2,99 0,91 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 107,57 192,60 85,03 1,22 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.020,13 4.505,38 485,25 28,57 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,78 11,50 -0,28 0,07 

2.2 Đất an ninh CAN 2,59 3,09 0,50 0,02 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN   20,57 20,57 0,13 

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 6,10 41,08 34,98 0,26 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,80 174,35 93,55 1,11 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 63,80 63,80   0,40 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.435,06 1.516,63 81,57 9,62 

- Đất cơ sở văn hóa DVH 19,40 21,48 2,08 0,14 

- Đất cơ sở y tế DYT 4,90 6,26 1,36 0,04 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 39,00 41,93 2,93 0,27 

- Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 30,90 38,98 8,08 0,25 

- Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH         

- Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

- Đất giao thông DGT 1.083,56 1.148,99 65,43 7,29 

- Đất thủy lợi DTL 251,40 251,98 0,58 1,60 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,40 1,94 0,54 0,01 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

sử dụng 

đất năm 

2020 

Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 

Diện tích 

(ha) 

Biến 

động 

Tăng + 

Giảm - 

Cơ cấu 

% 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,90 0,94 0,04 0,01 

- Đất chợ DCH 3,60 4,13 0,53 0,03 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 118,10 142,25 24,15 0,90 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,60 3,60   0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 913,06 979,71 66,65 6,21 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 115,73 124,24 8,51 0,79 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,02 10,55 0,53 0,07 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 4,80 4,80   0,03 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2,18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,98 7,25 0,27 0,05 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 109,44 109,37 -0,07 0,69 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 95,90 255,10 159,20 1,62 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH         

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,00 1,31 0,31 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 3,85 3,82 -0,03 0,02 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 752,07 747,71 -4,36 4,74 

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 284,87 284,07 -0,80 1,80 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,58 0,58   0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 682,58 627,14 -55,44 3,98 

 

+ Đất nông nghiệp: 10.637,48 ha, bằng 67,45 % tổng diện tích đất tự nhiên 

+ Đất phi nông nghiệp: 4.505,38 ha, bằng 28,57 % tổng diện tích đất tự nhiên 

+ Đất chƣa sử dụng: 627,14 ha, bằng 3,98 % tổng diện tích đất tự nhiên 

(Chi tiết chỉ tiêu phân bổ các loại đất được thể hiện trong biểu 06/CH) 

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

Trong năm 2021, nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đƣợc 

thể hiện nhƣ sau: 

* Đối với đất nông nghiệp:  

- Đất trồng cây lâu năm: Nhu cầu đất trồng cây lâu năm của huyện Vĩnh Lộc 

năm 2021 dự kiến tăng thêm 16,34 ha để thực hiện các dự án: 

Bảng 11. Kế hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 Đất trồng cây lâu năm Minh Tân 1,90 CLN 

2 Đất trồng cây lâu năm Ninh Khang 1,23 CLN 

3 Đất trồng cây lâu năm TT Vĩnh Lộc 0,25 CLN 
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4 Đất trồng cây lâu năm TT Vĩnh Lộc 0,30 CLN 

5 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh An 0,20 CLN 

6 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hòa 2,16 CLN 

7 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hòa 0,85 CLN 

8 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hƣng 3,00 CLN 

9 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hƣng 1,05 CLN 

10 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hƣng 1,50 CLN 

11 Đất trồng cây lâu năm Vĩnh Hƣng 3,90 CLN 

 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Nhu cầu đất thuỷ sản của huyện Vĩnh Lộc trong năm 

2021 dự kiến là 1,50 ha để thực hiện dự án CMĐ từ đất cây hàng năm để thực hiện dự 

án nuôi trồng thủy sản tại xã Vĩnh Hòa. 

- Đất nông nghiệp khác: Nhu cầu đất nông nghiệp khác của huyện trong năm 

2021 là 85,03 ha, để thực hiện các dự án: 

Bảng 12. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 Quy hoạch trang trại Minh Tân 0,30 NKH 

2 Trang trại chăn nuôi khu vực đồng A Minh Tân 5,90 NKH 

3 
 Xây dựng trang trại chăn nuôi tổng 

hợp 
Ninh Khang 1,90 NKH 

4 
Xây dựng trang trại chăn nuôi tổng 

hợp, Vĩnh Hòa 
Vĩnh Hòa 0,24 NKH 

5 Quy hoạch đất trang trại Vĩnh Hòa 10,00 NKH 

6 Trang trại chăn nuôi tổng hợp Vĩnh Hòa 0,20 NKH 

7 
Quy hoạch đất trang trại thôn Nghĩa 

Kỳ 
Vĩnh Hòa 5,00 NKH 

8 
Quy hoạch đất trang trại Ao Boi, thôn 

Nghĩa Kỳ 
Vĩnh Hòa 1,45 NKH 

9 Trang trại tổng hợp  Vĩnh Hòa 0,10 NKH 

10 
Quy hoạch đất trang trại thôn Sóc Sơn 

3 
Vĩnh Hùng 5,48 NKH 

11 
Quy hoạch đất trang trại thôn Đồng 

Mực 
Vĩnh Hùng 17,75 NKH 

12 Trang trại thôn 2 Vĩnh Hƣng 6,00 NKH 

13 
Trang trại tổng hợp  Khu vực phía bên 

bãi mã thôn 3 
Vĩnh Hƣng 2,00 NKH 

14 Trang trại tổng hợp Phu vực Bái trời Vĩnh Hƣng 2,00 NKH 

15 Trang trại tổng hợp Khu vực đồng Cốc  Vĩnh Hƣng 2,00 NKH 

16 Trang trại tổng hợp Khu vực Đồi Cáo Vĩnh Hƣng 2,00 NKH 

17 Trang trại tổng hợp Khu Vực Cồn Lốc Vĩnh Hƣng 1,00 NKH 

18 
 Trang trại tổng hợp khu vực mẫu Ông 

Kẹo 
Vĩnh Hƣng 2,50 NKH 

19 
Trang trại tổng hợp Khu Vực Đồng 

Me 
Vĩnh Hƣng 2,00 NKH 

20 Trang trại chăn nuôi Thôn Bèo Vĩnh Long 2,40 NKH 
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STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

21 
Trang trại chăn nuôi xứ đồng Ngã tƣ 

thôn Bèo 
Vĩnh Long 0,79 NKH 

22 Trang trại thôn Xuân Áng Vĩnh Long 1,00 NKH 

23 Trang trại chăn nuôi Thôn Đông Môn Vĩnh Long 0,76 NKH 

24 
Trang trại nuôi trồng thuỷ sản thôn 

Tân Phúc 
Vĩnh Phúc 3,00 NKH 

25 
Trang trại chăn nuôi tổng hợp thôn 

Đồng Minh (Khu vực Mã Soài) 
Vĩnh Phúc 4,40 NKH 

26 
Trang trại chăn nuôi tổng hợp thôn 

Tân Phúc (Khu vực Rú Cón) 
Vĩnh Phúc 2,57 NKH 

27 
Trang trại sản xuất rau an toàn tập 

trung thôn Văn Hanh 
Vĩnh Phúc 0,92 NKH 

28 
Trang trại sản xuất rau an toàn thôn 

Bái Xuân (nhà lƣới) 
Vĩnh Phúc 0,55 NKH 

29 Dự án trang trại tổng hợp Vĩnh Quang 1,00 NKH 

 

* Đối với đất phi nông nghiệp: 

- Đất an ninh:  

Nhu cầu sử dụng đất an ninh của huyện năm 2021 cần tăng thêm 0,5 để thực hiện 

dự án trụ sở công an xã Vĩnh Hƣng và Ninh Khang.  

- Đất ở tại đô thị 

Nhu cầu  đất ở đô thị của huyện đề xuất trong năm 2021 là 8,52 ha, để thực hiện 

các dự án: 

Bảng 13. Kế hoạch sử dụng đất ở đô thị năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 Đấu giá đất ở khu 1 TT Vĩnh Lộc 0,45 ODT 

2 Đấu giá đất ở khu 1 (bổ sung diện tích) TT Vĩnh Lộc 0,15 ODT 

3 
Đấu giá đất ở dân cƣ thôn 5 (Đồng 

Nâm) 
TT Vĩnh Lộc 0,36 ODT 

4 
Đấu giá đất ở dân cƣ thôn 5, Tờ 9( Tào 

Tát) 
TT Vĩnh Lộc 0,30 ODT 

5 Đấu giá đất ở dân cƣ thôn 1 (Cao San) TT Vĩnh Lộc 0,30 ODT 

6 
Đấu giá QSDĐ ở dân cƣ TT Vĩnh Lộc, 

Ninh Khang (KDC tập trung) 
TT Vĩnh Lộc 4,45 ODT 

7 Khu Dân cƣ Thôn 4 (Đồng Trƣớc) TT Vĩnh Lộc 1,40 ODT 

8 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 1 

(Dọc Tranh) 
TT Vĩnh Lộc 0,05 ODT 

9 Quy hoạch đất ở thôn 5 TT Vĩnh Lộc 0,03 ODT 

10 Đấu giá đất ở Khu phố 3 TT Vĩnh Lộc 1,03 ODT 
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- Đất ở tại nông thôn: 

Nhu cầu đất ở nông thôn của huyện đề xuất trong năm 2021 là 70,33 ha. Diện 

tích đất tăng thêm để thực hiện các dự án: 

Bảng 14. Kế hoạch sử dụng đất ở nông thôn năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bồng Trung 1 

(Xứ đồng Dọc Phủ) 
Minh Tân 0,37 ONT 

2 Khu dân cƣ Bồng Trung 1 (Ao rau Ngõ Nghè) Minh Tân 0,02 ONT 

3 Khu dân cƣ Bồng Trung 2 (Xứ đồng ao Hợn) Minh Tân 0,06 ONT 

4 Quy hoạch đất ở thôn Đa Bút (Xứ đồng En Én) Minh Tân 0,80 ONT 

5 Khu đất ở thôn 9 dọc QL217 Minh Tân 0,20 ONT 

6 Quy hoạch đất ở (Nhà văn hoá thôn 3 cũ) Minh Tân 0,01 ONT 

7 
Đấu giá QSDĐ ở dân cƣ xã Minh Tân (KDC 

tập trung) 
Minh Tân 

4,75 ONT 

2,85 TMD 

1,90 DGT 

8 
Đấu giá QSDĐ ở dân cƣ TT Vĩnh Lộc, Ninh 

Khang (KDC tập trung) 

Ninh 

Khang 
0,55 ONT 

9 
Đấu giá đất ở Khu Văn Chỉ, 

 Khang Hải 

Ninh 

Khang 
0,45 ONT 

10 Đấu giá đất ở Khu Vực Thông Thèo, Thọ Vực  
Ninh 

Khang 
0,26 ONT 

11 Đấu giá đất ở Khu Đồng Dọc, Yên Lạc 
Ninh 

Khang 
0,44 ONT 

12 
Đấu giá đất ở Khu Vực Vƣờn cây, thôn Kỳ 

Ngãi 

Ninh 

Khang 
0,42 ONT 

13 Đấu giá đất ở Khu Vực nhà trẻ, thôn Kỳ Ngãi 
Ninh 

Khang 
0,06 ONT 

14 Khu dân cƣ nông thôn tập trung 
Ninh 

Khang 

5,00 ONT 

3,00 TMD 

2,00 DGT 

15 
Khu dân cƣ đƣờng từ đê điều vào trạm bơm 

bên phải 

Ninh 

Khang 
0,90 ONT 

16 
Đấu giá đất ở dân cƣ khu Nhà văn hóa thôn 9 

cũ 
Vĩnh An 0,05 ONT 

17 Khu dân cƣ thôn 4- Đồng Nạy Vĩnh An 0,48 ONT 

18 
Quy hoạch đất ở xen cƣ thôn 7 (Ngƣợc khu 

Đình cũ- Thôn 7) 
Vĩnh An 0,03 ONT 

19 
Quy hoạch khu dân cƣ tập trung Thôn 3 (khu 

Đ. Lũy, Sau trƣờng) 
Vĩnh An 2,80 ONT 

20 
Quy hoạch đất ở xen cƣ thôn 7 (Đ. Miên, Bờ 

cào) 
Vĩnh An 0,76 ONT 

21 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Quang Biểu 

(Đồng áng giáp quốc lộ 217) 
Vĩnh Hòa 0,23 ONT 

22 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Nhật Quang 

giáp quốc lộ 217 
Vĩnh Hòa 0,47 ONT 

23 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Pháp Ngỡ Vĩnh Hòa 0,69 ONT 
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STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

24 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Giang Đông Vĩnh Hòa 0,33 ONT 

25 Đấu giá đất ở thôn Hữu Chấp Vĩnh Hòa 1,30 ONT 

26 
Quy hoạch đất ở nông thôn từ đƣờng vào 

UBND xã đến giáp Vĩnh Hùng 
Vĩnh Hòa 0,45 ONT 

27 
Quy hoạch đất ở nông thôn đoạn từ giáp QL 

217 đến mỏ đất (GĐ1) 
Vĩnh Hòa 0,15 ONT 

28 Quy hoạch đất ở nông thôn Bổng Phồn Vĩnh Hòa 0,15 ONT 

29 Quy hoạch đất ở thôn Sóc Sơn 3 Vĩnh Hùng 0,03 ONT 

30 QH khu tái định cƣ DA mở rộng Phủ Trịnh Vĩnh Hùng 

4,75 ONT 

2,85 TMD 

1,90 DGT 

31 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Sóc Sơn 2 

(trƣờng mầm non cũ) 
Vĩnh Hùng 0,20  ONT 

32 
Đấu giá quyền sử dụng đất QL 217 thôn Đồng 

Mực 
Vĩnh Hùng 0,30  ONT 

33 
Đấu giá quyền sử dụng đất xóm Đông Thẳng 

Hát 
Vĩnh Hùng 0,10  ONT 

34 
Đấu giá quyền sử dụng đất QL 217 trƣớc chợ 

xóm Đoài 
Vĩnh Hùng 0,07  ONT 

35 Đấu giá đất ở đầu cầu xóm Đoài Vĩnh Hùng 0,04 ONT 

36 Khu dân cƣ đầu cổng xóm Đoài (giáp chợ) Vĩnh Hùng 0,20 ONT 

37 
Đấu giá quyền sử dụng đất QL 217 thôn Đồng 

Mực 
Vĩnh Hùng 0,30  ONT 

38 Khu dân cƣ ao vƣờn Nang Vĩnh Hùng 0,30 ONT 

39 
Đấu giá quyền sử dụng đất xã Vĩnh Hƣng (giáp 

nhà ông Nghi) 
Vĩnh Hƣng 0,15 ONT 

40 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 4 Vĩnh Hƣng 0,50 ONT 

41 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 3 (đồng mạ) Vĩnh Hƣng 0,23 ONT 

42 
Đấu giá quyền sử dụng đất xã Vĩnh Hƣng (giáp 

nhà ông Duẩn) 
Vĩnh Hƣng 0,51 ONT 

43 
Đấu giá quyền sử dụng đất xã Vĩnh Hƣng (giáp 

sân vận động) 
Vĩnh Hƣng 0,20 ONT 

44 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 4 (khu vực 

giếng trƣờng) 
Vĩnh Hƣng 0,02 ONT 

45 Khu dân cƣ xứ đồng Mây, thôn Cầu Mƣ Vĩnh Long 0,09 ONT 

46 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bèo (Dọc 

QL45) 
Vĩnh Long 0,72 ONT 

47 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn 

(Dọc QL217) 
Vĩnh Long 2,05 ONT 

48 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn 

(Dọc QL217) 
Vĩnh Long 0,42 ONT 

49 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn Vĩnh Long 0,90 ONT 

50 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn 

(Dọc QL217) 
Vĩnh Long 0,22 ONT 

51 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn 

(giáp trƣờng Mầm non) 
Vĩnh Long 0,18 ONT 
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STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

52 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Đông Môn (xứ 

đồng Gò) 
Vĩnh Long 0,13 ONT 

53 
Quy hoạch đất ở thôn Đông Môn (giáp trƣờng 

Mầm non) 
Vĩnh Long 2,40 ONT 

54 
Khu dân cƣ xứ đồng mƣơng mác thôn Đông 

Môn 
Vĩnh Long 0,95 ONT 

55 
Khu đất ở dân cƣ mới xã Vĩnh Phúc (Giáp 

TTVHTT huyện) 
Vĩnh Phúc 3,02 ONT 

56 Khu dân cƣ tập trung Vĩnh Phúc 

10,39 ONT 

6,23 TMD 

4,15 DGT 

57 
Khu đất ở dân cƣ thôn Bái Xuân (Trƣớc công 

sở UBND xã) 
Vĩnh Phúc 2,44 ONT 

58 Khu đất ở dân cƣ Quán Hạt (Đầu cầu Máng) Vĩnh Phúc 0,18 ONT 

59 
Khu đất ở dân cƣ thôn Bái Xuân (Đối diện cây 

xăng Hoà Hƣng) 
Vĩnh Phúc 0,48 ONT 

60 
Khu đất ở dân cƣ thôn Văn Hanh (Đầu đƣờng 

từ cầu Phúc Hƣng rẽ vào thôn Văn Hanh) 
Vĩnh Phúc 0,45 ONT 

61 
Khu đất ở dân cƣ thôn Văn Hanh (Phía nghĩa 

địa) 
Vĩnh Phúc 0,05 ONT 

62 
Khu đất ở dân cƣ thôn Văn Hanh (Đối diện 

nghĩa địa) 
Vĩnh Phúc 0,11 ONT 

63 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Cẩm Hoàng 2 
Vĩnh 

Quang 
0,52 ONT 

64 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Tiến Ích 1, 2 
Vĩnh 

Quang 
0,53 ONT 

65 Quy hoạch đất ở thôn Lê Sơn 
Vĩnh 

Quang 
0,08 ONT 

66 
Đấu giá quyền sử dụng đất đƣờng Mổ Lội thôn 

Tiến Ích 2 

Vĩnh 

Quang 
0,40 ONT 

67 Quy hoạch đất ở nông thôn Lê Sơn (Vị trí 1) 
Vĩnh 

Quang 
0,08 ONT 

68 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 1 (Khu vực 

giữa đồng) GĐ1 
Vĩnh Thịnh 2,50  ONT 

69 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 3 Vĩnh Thịnh 0,21  ONT 

70 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 8 Vĩnh Thịnh 0,27  ONT 

71 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 3 (Xứ đồng 

Nƣớc Mạ) 
Vĩnh Thịnh 0,12  ONT 

72 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn 10 Vĩnh Thịnh 1,38  ONT 

73 Quy hoạch đất ở thôn 4, 5 (Xứ Trang Cầu) Vĩnh Thịnh 0,60 ONT 

74 Khu dân cƣ thôn Tây Giai Vĩnh Tiến 0,66 ONT 

75 Khu dân cƣ Luỹ Tây giáp thôn Tây Giai 2 Vĩnh Tiến 0,90 ONT 

76 Khu dân cƣ thôn Phƣơng Giai Vĩnh Tiến 0,70 ONT 

77 Khu dân cƣ thôn Xuân Giai Vĩnh Tiến 0,55 ONT 

78 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phù Lƣu (khu 

bãi ven làng) 
Vĩnh Yên 0,13 ONT 
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STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

79 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phù Lƣu (khu 

Cây trôi Mã nền) 
Vĩnh Yên 0,66 ONT 

80 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thƣợng (khu 

đồng Ngõ) 
Vĩnh Yên 0,23 ONT 

81 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thọ Đồn (giáp 

thôn Tây Giai) 
Vĩnh Yên 0,14 ONT 

82 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên 

(Khu đầu làng) 
Vĩnh Yên 0,21 ONT 

83 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Sơn Vĩnh Yên 0,14 ONT 

84 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên 

(dọc QL 217) 
Vĩnh Yên 0,28 ONT 

85 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên Vĩnh Yên 0,02 ONT 

86 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Sơn Vĩnh Yên 0,04 ONT 

87 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên 

(giáp mặt bằng QH2018) 
Vĩnh Yên 0,02 ONT 

88 
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên 

(Khu chăn nuôi) 
Vĩnh Yên 0,26 ONT 

89 Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Mỹ Xuyên Vĩnh Yên 0,02 ONT 

90 Quy hoạch đất ở ven đƣờng Thống Nhất (GĐ1) Vĩnh Yên 

3,50 ONT 

2,10 TMD 

1,40 DGT 

- Đất cụm công nghiệp:  

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp của huyện năm 2021 cần tăng thêm 20,57 

để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh 

- Đất cơ sở văn hóa:  

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở văn hoá năm 2021 cần tăng thêm 2,25 để thực hiện 

các dự án: 

Bảng 15. Kế hoạch sử dụng đất cơ sở văn hóa năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Trung tâm văn hoá thể thao thị trấn Vĩnh Lộc 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,30 DVH 

2 Nhà văn hoá Khu phố Giáng 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,40 DVH 

3 Mở rộng Nhà VH Khu 1 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,05 DVH 

4 Nhà văn hóa thôn 9 Vĩnh An Vĩnh An 0,07 DVH 

5 Nhà văn hóa thôn 7 Vĩnh An Vĩnh An 0,07 DVH 

6 Quy hoạch nhà văn hóa và sân thể thao thôn 8 Vĩnh Hƣng 1,00 DVH 

7 Trung tâm văn hoá thể thao xã VĨnh Phúc Vĩnh Phúc 0,24 DVH 

8 Mở rộng tƣợng đài nghĩa trang liệt sỹ 
Vĩnh 

Quang 
0,12 DVH 
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- Đất cơ sở y tế:  

Nhu cầu sử dụng đất y tế năm 2021 của huyện cần tăng thêm 1,7 để thực hiện các 

dự án: 

Bảng 16. Kế hoạch sử dụng đất cơ sở y tế năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Trạm Y tế xã Ninh Khang 
Ninh 

Khang 
0,30 DYT 

2 Mở rộng Bệnh Viện Đa khoa huyện 
TT Vĩnh 

Lộc 
1,10 DYT 

3 Trạm y tế xã Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 0,30 DYT 

 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo:  

Nhu cầu sử dụng đất giáo dục đào tạo năm 2021 của huyện cần tăng thêm 3,98 để 

thực hiện các dự án: 

Bảng 17. Kế hoạch sử dụng đất cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Mở rộng trƣờng Mầm non Vĩnh Minh Minh Tân 0,10 DGD 

2 
Mở rộng trƣờng cấp 2 Vĩnh Khang (gồm cả 

phần dôi dƣ của UBND xã sau sáp nhập) 

Ninh 

Khang 
0,71 DGD 

3 Mở rộng trƣờng THCS Tây Đô 

Vĩnh Phúc 0,10 DGD 

TT Vĩnh 

Lộc 
1,20 DGD 

4 Mở rộng trƣờng trung học cơ sở Vĩnh Thành 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,08 DGD 

5 
Trƣờng tiểu học Nobel của công ty CPDT Hà 

Thanh 

TT Vĩnh 

Lộc 
0,75 DGD 

6 Mở rộng trƣờng THPT Vĩnh Lộc Vĩnh Phúc 0,30 DGD 

7 Mở rộng trƣờng mầm non Vĩnh Phúc (khu A) Vĩnh Phúc 0,14 DGD 

8 XD trƣờng mầm non Vĩnh Yên Vĩnh Yên 0,60 DGD 

- Đất cơ sở thể dục thể thao:  

Nhu cầu sử dụng đất thể dục thể thao của huyện năm 2021 cần tăng thêm 9,06 để 

thực hiện các dự án: 

Bảng 18. Kế hoạch sử dụng đất cơ sở thể dục thể thao năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Khu liên hợp thể thao huyện Vĩnh Lộc 

TT Vĩnh 

Lộc 
0,50 DTT 

Vĩnh Phúc 3,10 DTT 
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2 Quy hoạch sân thể thao xóm 8 Minh Tân 0,70 DTT 

3 Quy hoạch sân thể thao xóm 9 Minh Tân 0,50 DTT 

4 Quy hoạch sân vận động xã Vĩnh An 1,30 DTT 

5 
Sân tập rèn luyện thể chất trƣờng THPT Tống 

Duy Tân 
Vĩnh Hùng 0,80 DTT 

6 Quy hoạch sân thể thao xã Vĩnh Hƣng 0,67 DTT 

7 Quy hoạch sân thể thao thôn 2 Vĩnh Hƣng 0,66 DTT 

8 Quy hoạch sân thể thao thôn 5 Vĩnh Hƣng 0,50 DTT 

9 Nhà thi đấu đa năng xã Vĩnh Quang 
Vĩnh 

Quang 
0,33 DTT 

- Đất giao thông:  

Nhu cầu sử dụng đất giao thông của huyện năm 2021 cần tăng thêm 66,48 để 

thực hiện các dự án: 

Bảng 19. Kế hoạch sử dụng đất giao thông năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 
Tuyến đƣờng từ tỉnh lộ 522 nối vào đƣờng 

trƣớc UBND xã Vĩnh Phúc 
  0,52 DGT 

2 

Đƣờng giao thông từ QL 45 đi trung tâm xã 

Ninh Khang (gồm 1 tuyến chính dài 700m x 

rộng 22 m và 4 tuyến nhánh dài 1200m x rộng 

18m) 

TT Vĩnh 

Lộc 
3,70 DGT 

3 
Đƣờng giao thông liên xã Vĩnh Hùng - Minh 

Tân - Vĩnh Thịnh ( dài 5200m, rộng 19m) 

Vĩnh Hùng 1,20 DGT 

Minh Tân 5,00 DGT 

Vĩnh Thịnh 1,90 DGT 

4 Đƣờng giao thông nội đồng Vĩnh Long 0,14 DGT 

5 

Đƣờng giao thông từ QL.217 đi đê La Thành 

thuộc di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ 

(dài 5900m rộng 21m) 

Vĩnh Yên 0,20 DGT 

Vĩnh Long 12,4 DGT 

6 
Dự án mở rộng đƣờng giao thông vào cụm 

công nghiệp Vĩnh Minh 
Minh Tân 1,42 DGT 

7 Dự án mở rộng đƣờng ngõ Phủ Minh Tân 0,28 DGT 

8 Mở rộng đƣờng ngõ Hàng Mắm Minh Tân 0,20 DGT 

9 
Xây mới đƣờng giao thông đoạn từ trụ sở công 

an xã Minh Tân đi khu dân cƣ tập trung 
Minh Tân 1,50 DGT 

10 

Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thu gom xử lý 

nƣớc thải và tuyến đƣờng vận hành cụm làng 

nghề chế tác đá làng Mai, xã Minh Tân 

Minh Tân 0,24 DGT 

11 
Mở rộng đƣờng ngõ ngang đoạn từ ngã 4 cán 

cờ đến trụ sở công an xã  
Minh Tân 0,39 DGT 

12 

Đƣờng trung tâm đô thị Bồng huyện Vĩnh Lộc 

từ tỉnh lộ 516B ra quốc lộ 217 đi huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hoá (dài 6000m, rộng 30m) 

Vĩnh Hùng, 

Minh Tân, 

Vĩnh Thịnh 

18,00 DGT 

13 
Đƣờng TỪ quốc lộ 45 vào trƣờng mầm non 

Vĩnh Ninh 

Ninh 

Khang 
0,17 DGT 

14 
Mở rộng đƣờng giao thông từ QL217 vào trung 

tâm xã Vĩnh An 

Minh Tân 1,60 DGT 

Vĩnh An 0,86 DGT 
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STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

15 
Đƣờng từ mƣơng cấp 1 thôn Quang Biểu đến 

đồng Giàm thôn Quang Biểu 
Vĩnh Hòa 0,45 DGT 

16 Đƣờng từ đê đi bãi Nghĩa Kỳ  Vĩnh Hòa 0,28 DGT 

17 
Đƣờng từ UBND xã Vĩnh Hoà đến nghĩa địa 

núi Mọn 
Vĩnh Hòa 0,06 DGT 

18 Đƣờng từ thôn Lợi Chấp đi thôn Nhật Quang Vĩnh Hòa 0,36 DGT 

19 
Đƣờng giao thông từ QL217 vào khu xử lý rác 

thải xã Vĩnh Hoà (dài 1250, rộng 10m) 
Vĩnh Hòa 0,70 DGT 

20 
Tuyến đƣờng 522 từ QL 45 đi đƣờng trục chính 

trung tâm thị trấn Vĩnh Lộc 
Vĩnh Phúc 0,60 DGT 

21 Mở rộng đƣờng 3m thôn Eo Lê 
Vĩnh 

Quang 
0,12 DGT 

22 Dự án đƣờng gt thôn Eo Lê 
Vĩnh 

Quang 
0,42 DGT 

23 Dự án mở rộng đƣờng GT Mổ Lội 
Vĩnh 

Quang 
0,64 DGT 

24 Mở rộng đƣờng giao thông Thống Nhất Vĩnh Yên 1,48 DGT 

25 Mở rộng đƣờng QL217 vào thôn Mỹ Sơn Vĩnh Yên 0,30 DGT 

 

- Đất thủy lợi:  

Nhu cầu sử dụng đất thuỷ lợi của huyện năm 2021 cần tăng thêm 1,09 để thực 

hiện các dự án: 

Bảng 20. Kế hoạch sử dụng đất thủy lợi năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 
Xử lý sạt lở đê sông Mã phí Thƣơng Lƣu 

cầu kiều xã Ninh Khang 

Ninh 

Khang 
0,40 DTL 

2 
Kênh tiêu úng từ cống đƣờng Liêng đến 

đập bờ Thành 
Vĩnh Hòa 0,42 

DTL 

3 
Mƣơng tƣới cấp 1 từ Nhật Quang đi Hữu 

Chấp 
Vĩnh Hòa 0,25 

DTL 

4 Nâng cấp trạm bơm Văn Hanh  Vĩnh Phúc 0,02 DTL 

 

- Đất công trình năng lượng:  

Nhu cầu sử dụng đất năng lƣợng của huyện năm 2021 cần tăng thêm 0,54 để thực 

hiện các dự án: 
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Bảng 21. Kế hoạch sử dụng đất công trình năng lƣợng năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 
Chống quá tải lƣới điện Thạch Thành - Vĩnh 

Lộc 

Minh Tân 0,01 DNL 

Vĩnh Thịnh 0,10 DNL 

2 Nâng cấp đƣờng điện 35 KV 
Ninh 

Khang 
0,25 DNL 

3 
Công trình năng lƣợng của công ty TNHH 

Hoàng Long 
Vĩnh Thịnh 0,01 DNL 

4 

Xây dựng mới đƣờng dây 35KV và TBA-

100KVA-35/0,4KV Ninh Khang 8 - Điện lực 

Vĩnh Lộc 

Ninh 

Khang 
0,01 DNL 

5 

Xây dựng mới đƣờng dây 0,4KV sau các TBA 

số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn Vĩnh Lộc - Điện lực 

Vĩnh Lộc 

Ninh 

Khang 
0,04 DNL 

6 Xây dựng trạm truyền dẫn năng lƣợng 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,01 DNL 

7 Trạm Biến áp thôn 7 - Cồn Mơ 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,01 DNL 

8 

Xây dựng mới đƣờng dây 22KV và TBA-

100KVA-10(22)/0,4KV Vĩnh An 6 - Điện lực 

Vĩnh Lộc 

Vĩnh An 0,01 DNL 

9 

Xây dựng mới đƣờng dây 22kV và TBA-

100kVA-10(22)/0,4kV Vĩnh Long 11 - Điện 

lực Vĩnh Lộc 

Vĩnh Long 0,01 DNL 

10 

Xây dựng mới đƣờng dây 22kV và TBA-

180kVA-10(22)/0,4kV Vĩnh Long 12 - Điện 

lực Vĩnh Lộc 

Vĩnh Long 0,01 DNL 

11 

Xây dựng mới đƣờng dây 22kV và TBA-

180kVA-10(22)/0,4kV Ninh Khang 5 - Điện 

lực Vĩnh Lộc 

Vĩnh Long 0,01 DNL 

12 Quy hoạch cột điện  Vĩnh Long 0,02 DNL 

13 TBA Công ty TNHH Việt Thanh - Stone Vĩnh Phúc 0,04 DNL 

14 
Chống quá tải lƣới điện khu vực xã Vinh Tân-

ĐL Vĩnh Lộc 
Minh Tân 0,02 DNL 

 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông:  

Nhu cầu sử dụng đất viễn thông của huyện năm 2021 cần tăng thêm 0,04 để thực 

hiện dự án Trạm thu phát sóng Viettel tại Vĩnh Phúc 

- Đất chợ:  

Nhu cầu sử dụng đất chợ của huyện năm 2021 cần tăng thêm 0,53 để thực hiện các dự 

án: CMĐ từ đất công sở sang đất chợ xã Minh Tân và Xây dựng chợ xã Vĩnh An 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa:  

Nhu cầu sử dụng đất di tích lịch sử văn hoá của huyện năm 2021 cần tăng thêm 

24,15 để thực hiện các dự án: 
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Bảng 22. Kế hoạch sử dụng đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Mở rộng Chùa Giáng 
TT Vĩnh 

Lộc 
0,28 DDT 

2 
Mở rộng đất di tích lịch sử nhà thờ Cụ Tống 

Duy Tân 
Minh Tân 0,05 DDT 

3 Nhóm tƣợng điêu khắc đá Đa Bút Minh Tân 2,00 DDT 

4 Tu bổ, tôn tạo đền bia Trịnh Khả Vĩnh Hòa 0,92 DDT 

5 Tôn tạo khu di tích Phủ Trịnh xã Vĩnh Hùng Vĩnh Hùng 3,30 DDT 

6 Dự án Thành nhà Hồ 
Vĩnh Long 1,00 DDT 

Vĩnh Tiến 15,00 DDT 

7 Di tích lịch sử cách mạng Xuân Áng Vĩnh Long 1,60 DDT 

 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  

Nhu cầu sử dụng đất trụ sở cơ quan của huyện năm 2021 cần tăng thêm 1,41 để 

thực hiện các dự án: 

Bảng 23. Kế hoạch sử dụng đất trụ sở cơ quan năm 2021 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

1 Mở rộng Công sở xã Ninh Khang Ninh Khang 0,48 TSC 

2 
Mở rộng Công sở UBND thị trấn (Lấy đất 

trƣờng mầm non cũ) 
TT Vĩnh Lộc 0,34 

TSC 

3 Mở rộng công sở xã Vĩnh An Vĩnh An 0,13 TSC 
4 TrỤ sở thi hành án huyện Vĩnh Lộc Vĩnh Phúc 0,32 TSC 
5 Công sở xã Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 0,28 TSC 

 

- Đất cơ sở tôn giáo:  

Nhu cầu sử dụng đất tôn giáo của huyện năm 2021 cần tăng thêm 0,27 để thực 

hiện các dự án: Tu bổ, tôn tạo chùa Bụt Mọc xã Ninh Khang và Mở rộng khuôn viên 

Nhà thờ giáo xứ Đồng Mực, xã Vĩnh Hùng 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Nhu cầu sử dụng đất năm 2021 cần tăng 

thêm 0,31 để thực hiện dự án: Xây dựng công viên cây xanh xã Minh Tân 

- Đất thương mại, dịch vụ:  

Nhu cầu sử dụng đất thƣơng mại, dịch vụ của huyện năm 2021 cần tăng thêm 

35,13 để thực hiện các dự án: 
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Bảng 24. Kế hoạch sử dụng đất thƣơng mại, dịch vụ năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 
Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ 

thôn 8 
Minh Tân 1,40 TMD 

2 Khu TMDV thôn Bồng Trung 2 Minh Tân 0,55 TMD 

3 
Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ 

thôn 6 
Minh Tân 0,30 TMD 

4 
Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ 

thôn 9 
Minh Tân 0,30 TMD 

5 Trụ sở HTX nông nghiệp 1 Ninh Khang 0,05 TMD 

6 Trụ sở HTX nông nghiệp 2 Ninh Khang 0,10 TMD 

7 
Quy hoạch bãi tập kết cát thôn Yên 

Lạc 
Ninh Khang 0,98 TMD 

8 
Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ khu 

Vực Cửa Tiền, Ao Mái giáp chợ Giáng 
TT Vĩnh Lộc 1,10 TMD 

9 
Quy hoạch đất trung tâm thƣơng mại 

dịch vụ công ty Hà Thanh 
TT Vĩnh Lộc 2,00 TMD 

10 

Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ khu 

vực Ngõ Xu, Văn Chỉ, Ao Dài, Cồn 

May 

TT Vĩnh Lộc 0,90 TMD 

11 

Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ khu 

vực Đồng Nhoại, Đồng Bƣu dọc 

đƣờng QL217 

TT Vĩnh Lộc 0,60 TMD 

12 
Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ khu 

vực núi Đỏ 
Vĩnh Hòa 0,20 TMD 

13 
Khu TMDV Vĩnh Hùng khu lƣỡi A 

đƣờng Cầu Hoành 
Vĩnh Hùng 1,30 TMD 

14 Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ Vĩnh Hùng 2,60 TMD 

15 Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ Vĩnh Hƣng 1,30 TMD 

16 
Quy hoạch trung tâm thƣơng mại dịch 

vụ xã Vĩnh Long 
Vĩnh Long 0,40 TMD 

17 Quy hoạch đất thƣơng mại dịch vụ Vĩnh Long 0,86 TMD 

18 QH khu thƣơng mại dịch vụ 1 Vĩnh Long 0,60 TMD 

19 
Khu TMDV Bái Xuân (Giáp cây xăng 

Hòa Hƣng) 
Vĩnh Phúc 1,15 TMD 

20 

Mở rộng Khu kinh doanh vật liệu xây 

dựng, thƣơng mại tổng hợp của Công 

ty TNHH Tuấn Hải Vĩnh Lộc 

Vĩnh Phúc 0,45 TMD 

21 
Trụ sở HTX dịch vụ Nông nghiệp xã 

Vĩnh Phúc 
Vĩnh Phúc 0,06 TMD 

22 Bãi tập kết cát sông Mã Vĩnh Quang 0,90 TMD 

 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất kinh doanh của huyện năm 2021 cần tăng thêm 

93,75 để thực hiện các dự án: 
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Bảng 25. Kế hoạch sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân Minh Tân 3,21 SKC 

2 
Đất SXKD tại thôn 8 (xứ đồng Đông 

Thổn) 
Minh Tân 11,20 SKC 

3 Đất SXKD tại xóm 9 Minh Tân 1,00 SKC 

4 Đất SXKD tại xóm 9 Minh Tân 0,28 SKC 

5 Khai trƣờng công ty Vạn Cƣờng Minh Tân 2,50 SKC 

6 

Mở rộng khai trƣờng mỏ đá vôi núi 

Nhót- Công ty Toàn Minh (khu vực 

Đồng nghè trong) 

Vĩnh An 1,00 SKC 

7 

Khai trƣờng mỏ đá Spilit làm VLXD 

thông thƣờng của công ty TNHH 

SX&TM Tuấn Linh 

Minh Tân 2,10 SKC 

8 
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh núi 

Eo Cò thôn 9 
Minh Tân 3,50 SKC 

9 Khai trƣờng công ty An Khang Minh Tân 2,00 SKC 

10 

Khai trƣờng mỏ đá vôi làm VLXD 

thông thƣờng của CTCP khoáng sản 

Thịnh Phát 

Minh Tân 3,21 SKC 

11 

Khai trƣờng đá làm VLXD thông 

thƣờng của CTCP khoáng sản Thịnh 

Phát, Vĩnh An 

Vĩnh An 3,50 SKC 

12 

Cơ sở gia công chế tác đá mỹ nghệ  và 

trƣng bày giới thiệu sản phẩm của 

công ty Cổ phần đầu tƣ xây dựng và 

thƣơng mại Tân Sơn 

Minh Tân 4,56 SKC 

13 
Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh 

Đồng Nghè 
Vĩnh An 1,00 SKC 

14 
Mở rộng đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp 
Vĩnh Hòa 0,78 SKC 

15 
Quy hoạch xƣởng may công ty CP 

may xuất khẩu Phú Vinh Group 
Vĩnh Hòa 1,00 SKC 

16 
Mở rộng đất sản xuất kinh doanh công 

ty TNHH Việt Thanh - Stone 
Vĩnh Hòa 0,71 SKC 

17 
XD nhà máy SX thực phẩm của CT 

IPP Global 
Vĩnh Hùng 1,50 SKC 

18 
Đất sản xuất kinh doanh thôn Đồng 

Mực - xã Vĩnh Hùng 
Vĩnh Hùng 12,00 SKC 

19 

Khu sản xuất kinh doanh Khu vực 

ngƣợc đƣờng Đảng bộ giáp tỉnh lộ 

516B  

Vĩnh Hùng 2,50 SKC 

20 
Đất sản xuất kinh doanh Khu vực đồi 

C4 QH  
Vĩnh Hƣng 3,00 SKC 

21 
QH đất sản xuất kinh doanh Khu vực 

Đồi Bông  
Vĩnh Hƣng 0,50 SKC 

22 
Mở rộng nhà máy may XK 

Appareltech Vĩnh Lộc của CT TNHH 
Vĩnh Long 1,96 SKC 



 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc  
 

108 

 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

may mặc XK Appareltech Vĩnh Lộc 

23 Khu đất SXKD Vĩnh Thịnh Vĩnh Thịnh 22,77 SKC 

24 
Khai trƣờng công ty TNHH Hiền 

Thuận 
Vĩnh Thịnh 2,79 SKC 

25 
Đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 
Vĩnh Thịnh 1,38 SKC 

26 
Khu khai trƣờng công ty TNHH Tân 

Thành 1 
Vĩnh Thịnh 2,60 SKC 

27 Nhà máy nƣớc sạch Vĩnh Yên 1,20 SKC 

 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:  

Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng của huyện năm 2021 cần tăng 

thêm 159,2 để thực hiện các dự án: 

Bảng 26. Kế hoạch sử dụng đất vật liệu xây dựng năm 2021 

STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 

Khai thác mở rộng mỏ đá vôi làm 

VLXD thông thƣờng của Tổng công ty 

đầu tƣ Hà Thanh 

Minh Tân 4,64 SKX 

2 

Khai thác mở rộng mỏ đá vôi làm 

VLXD thông thƣờng của tại xã Minh 

Tân của CT CP Đầu tƣ và khoáng sản 

FLC AMD 

Minh Tân 6,00 SKX 

3 

Cơ sở tập kết và sản xuất đá vật liệu 

xây dựng  tại xã Minh Tân, huyện 

Vĩnh Lộc của công ty TNHH Xuân 

Tuấn Phúc 

Minh Tân 0,72 SKX 

4 

Mỏ đá Spilit làm VLXD thông thƣờng 

của công ty TNHH SX&TM Tuấn 

Linh 

Minh Tân 2,60 SKX 

5 
Mỏ đá công ty Vạn Cƣờng (khu khai 

thác) 
Minh Tân 6,00 SKX 

6 Khu khai thác công ty An Khang Minh Tân 6,23 SKX 

7 

Khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông 

thƣờng của CTCP khoáng sản Thịnh 

Phát 

Minh Tân 7,20 SKX 

8 

Khai thác mỏ đá vôi làm VLXD thông 

thƣờng của CTCP khoáng sản Thịnh 

Phát, Vĩnh An 

Vĩnh An 4,00 SKX 

9 
Mỏ đá bazan công ty TNHH MTV 

Quỳnh Kim 
Vĩnh An 20,00 SKX 

10 

Khai thác mở rộng mỏ đá vôi làm 

VLXD thông thƣờng của CT CP Đầu 

tƣ xây dựng và thƣơng mại Tân Sơn 

Vĩnh An 0,80 SKX 

11 Khai thác mỏ đất san lấp Công ty Vĩnh Hòa 8,00 SKX 
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STT Chỉ tiêu Địa điểm 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

TNHH Một thành viên Trƣờng Tuấn 

12 
Khai thác mỏ đất san lấp Công ty cổ 

phần khai thác khoáng sản Thịnh Phát 
Vĩnh Hòa 7,00 SKX 

13 
Khai thác mỏ đất san lấp Công ty 

TNHH Thƣơng mại Xuân Thành Phát 
Vĩnh Hòa 12,00 SKX 

14 

Khai thác mỏ đất san lấp Công ty 

TNHH Tƣ vấn XD và Phát triển 

thƣơng mại Minh Anh 

Vĩnh Hùng 4,00 SKX 

15 
Mỏ đất làm vật liệu đắp đê và làm 

gạch tuynel xã Vĩnh Hùng 
Vĩnh Hùng 5,72 SKX 

16 Quy hoạch khu khai thác đất sét thôn 3 Vĩnh Hƣng 9,80 SKX 

17 
Khai thác mỏ đất sét làm gạch tuynel 

của Tổng CT ĐT Hà Thanh - CTCP 
Vĩnh Hƣng 3,80 SKX 

18 
Khai thác khoáng sản, đất san lấp của 

CTCP ĐT XD và TM Sơn Vũ 
Vĩnh Hƣng 6,00 SKX 

19 
Khai thác mỏ đất san lấp Công ty 

TNHH Tiến Chung 
Vĩnh Phúc 6,00 SKX 

20 Mở rộng khu khai thác cát sông Mã Vĩnh Quang 4,36 SKX 

21 

Khai thác mỏ đất san lấp Công ty cổ 

phần Tƣ vấn thiết kế và xây dựng giao 

thông thủy lợi Hồng Quân 

Vĩnh Thịnh 6,00 SKX 

22 
Khai thác mỏ đá bazan công ty TNHH 

đá Tuấn Thịnh 
Vĩnh Thịnh 15,00 SKX 

23 
Khu khai thác mỏ công ty TNHH Hiền 

Thuận 
Vĩnh Thịnh 2,33 SKX 

24 
Mở rộng khu khai thác mỏ đá vôi công 

ty TNHH Tân Thành 1 
Vĩnh Thịnh 3,00 SKX 

25 
Khai thác mỏ đá bazan công ty TNHH 

TM và ĐT Thanh Tùng 
Vĩnh Thịnh 8,00 SKX 

1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

1.3.1. Đất nông nghiệp 

1). Đất trồng lúa 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng lúa của huyện 

Vĩnh Lộc dự kiến là 5.136,05 ha chiếm 32,57 % diện tích tự nhiên, thực giảm -332,13 ha 

so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 5.136,05 ha; 

* Chu chuyển giảm: 332,13 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 8,59 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,5 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 36,82 ha 
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- Đất an ninh: 0,5 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 18,93 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 31,22 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 64,34 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 1,43 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,3 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 2,21 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 6 ha 

- Đất giao thông: 55,3 ha 

- Đất thủy lợi: 1,07 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,49 ha 

- Đất công trình bƣu chính, viễn thông: 0,04 ha 

- Đất chợ: 0,43 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 17,04 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 66,48 ha 

- Đất ở tại đô thị: 8,52 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,93 ha 

- Đất cơ sở tôn giáo: 0,03 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 9,8 ha 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,16 ha 

2). Đất trồng cây hàng năm khác 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng cây hàng năm 

khác của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 827,3 ha chiếm 5,25 % diện tích tự nhiên, thực giảm 

-31,8 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 827,3 ha; 

* Chu chuyển giảm: 31,8 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 4,28 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 3,22 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 2,58 ha 
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 4,57 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,7 ha 

- Đất cơ sở y tế: 1,1 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,04 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 1,36 ha 

- Đất giao thông: 9,04 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,01 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 2,08 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 2,1 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 0,72 ha 

3). Đất trồng cây lâu năm 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất trồng cây lâu năm 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 557,71 ha chiếm 3,54 % diện tích tự nhiên, thực tăng -

14,69 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 541,37 ha; 

* Chu chuyển tăng: 16,34 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 8,59 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 4,28 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,22 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 3,25 ha 

* Chu chuyển giảm: 1,65 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,4 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,68 ha 

- Đất giao thông: 0,07 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,5 ha 

4). Đất rừng sản xuất 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất rừng sản xuất của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3.779,9 ha chiếm 23,97 % diện tích tự nhiên, thực giảm -

162,61 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  
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* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3.779,9 ha; 

* Chu chuyển giảm: 162,61 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất nông nghiệp khác: 38,69 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,5 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 10,49 ha 

- Đất giao thông: 1,71 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,89 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,15 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 110,18 ha 

5). Đất nuôi trồng thủy sản 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất nuôi trồng thủy sản 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 143,92 ha chiếm 0,91 % diện tích tự nhiên, thực giảm 2,99 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 142,42 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,5 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 1,5 ha 

* Chu chuyển giảm: 4,49 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,3 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,64 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,14 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,97 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,22 ha 

6). Đất nông nghiệp khác 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất nông nghiệp khác 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 192,6 ha chiếm 1,22 % diện tích tự nhiên, thực tăng 85,03 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 107,57 ha; 

* Chu chuyển tăng: 85,03 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 36,82 ha 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: 3,22 ha 

- Đất rừng sản xuất: 38,69 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 6,3 ha 

1.3.2. Đất phi nông nghiệp 

1). Đất quốc phòng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất quốc phòng của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 11,5 ha chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên, thực giảm 0,28 ha 

so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 11,5 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,28 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,28 ha để thực hiện dự án Mở rộng Chùa Giáng tại 

thị trấn Vĩnh Lộc. 

2). Đất an ninh 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất an ninh của huyện 

Vĩnh Lộc dự kiến là 3,09 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, thực tăng 0,5 ha so với 

năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 2,59 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,5 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,5 ha 

3). Đất cụm công nghiệp 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cụm công nghiệp 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 20,57 ha chiếm 0,13 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

20,57 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: , ha; 

* Chu chuyển tăng: 20,57 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 18,93 ha 

- Đất giao thông: 1 ha 

- Đất thủy lợi: 0,51 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,13 ha 

4). Đất thương mại, dịch vụ 
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Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất thƣơng mại, dịch 

vụ của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 41,08 ha chiếm 0,26 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

34,98 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 5,95 ha; 

* Chu chuyển tăng: 35,13 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 31,22 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 2,58 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,4 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,5 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,3 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,08 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,15 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,15 ha 

5). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 174,35 ha chiếm 1,11 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 93,55 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 80,6 ha; 

* Chu chuyển tăng: 93,75 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 64,34 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 4,57 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,68 ha 

- Đất rừng sản xuất: 10,49 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 2,64 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 11,03 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,2 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,2 ha 

6). Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 
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Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 63,8 ha chiếm 0,4 % diện tích tự 

nhiên, không thay đổi so với hiện trạng. 

7). Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1.516,63 ha 

chiếm 9,62 % diện tích tự nhiên, thực tăng 81,57 ha so với năm 2020. Cụ thể các loại 

đất nhƣ sau: 

a) Đất cơ sở văn hóa 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở văn hóa của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 21,48 ha chiếm 0,14 % diện tích tự nhiên, thực tăng 2,08 ha 

so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 19,3 ha; 

* Chu chuyển tăng: 2,18 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 1,43 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,7 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,05 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,1 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,05 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,05 ha 

 

b) Đất cơ sở y tế 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở y tế của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 6,26 ha chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên, thực tăng 1,36 ha 

so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 4,56 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,7 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,3 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 1,1 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,3 ha 
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* Chu chuyển giảm: 0,34 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,08 ha 

- Đất giao thông: 0,07 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,14 ha 

c) Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở giáo dục và 

đào tạo của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 41,93 ha chiếm 0,27 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 2,93 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 38,46 ha; 

* Chu chuyển tăng: 3,47 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 2,21 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,04 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,14 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,08 ha 

- Đất giao thông: 0,02 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,3 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,48 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,2 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,54 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,2 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,34 ha 

d) Đất cơ sở thể dục thể thao 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở thể dục thể 

thao của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 38,98 ha chiếm 0,25 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 8,08 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 30,65 ha; 

* Chu chuyển tăng: 8,33 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 6 ha 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: 1,36 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,97 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,25 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,25 ha 

g) Đất giao thông 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất giao thông của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1.148,99 ha chiếm 7,29 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

65,43 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1.082,51 ha; 

* Chu chuyển tăng: 66,48 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 55,3 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 9,04 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,07 ha 

- Đất rừng sản xuất: 1,71 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,07 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,21 ha 

- Đất ở tại đô thị: 0,01 ha 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 0,07 ha 

* Chu chuyển giảm: 1,05 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cụm công nghiệp: 1 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,02 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,03 ha 

h) Đất thủy lợi 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất thủy lợi của huyện 

Vĩnh Lộc dự kiến là 251,98 ha chiếm 1,6 % diện tích tự nhiên, thực tăng 0,58 ha so 

với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 250,89 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,09 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 1,07 ha 
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- Đất ở tại nông thôn: 0,02 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,51 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cụm công nghiệp: 0,51 ha 

i) Đất công trình năng lượng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất công trình năng 

lƣợng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1,94 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 0,54 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1,4 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,54 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,49 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,01 ha 

- Đất giao thông: 0,03 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,01 ha 

j)Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất công trình bƣu 

chính, viễn thông của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 0,94 ha chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên, thực tăng 0,04 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: ,9 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,04 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,04 ha 

k) Đất chợ 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chợ của huyện 

Vĩnh Lộc dự kiến là 4,13 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên, thực tăng 0,53 ha so với 

năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,6 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,53 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,43 ha 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,1 ha 

8). Đất có di tích lịch sử - văn hóa 
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Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất có di tích lịch sử - 

văn hóa của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 142,25 ha chiếm 0,9 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 24,15 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 118,1 ha; 

* Chu chuyển tăng: 24,15 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 17,04 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 2,08 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,5 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,89 ha 

- Đất quốc phòng: 0,28 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 2,91 ha 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,45 ha 

9). Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất bãi thải, xử lý chất 

thải của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3,6 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, không thay 

đổi so với hiện trạng. 

10). Đất ở tại nông thôn 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất ở tại nông thôn 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 979,71 ha chiếm 6,21 % diện tích tự nhiên, thực tăng 

66,65 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 909,38 ha; 

* Chu chuyển tăng: 70,33 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 66,48 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 2,1 ha 

- Đất rừng sản xuất: 0,15 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,22 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,2 ha 

- Đất cơ sở văn hóa: 0,05 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,2 ha 

- Đất cơ sở thể dục thể thao: 0,25 ha 
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- Đất cơ sở tín ngƣỡng: 0,03 ha 

- Đất có mặt nƣớc chuyên dùng: 0,35 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 0,3 ha 

* Chu chuyển giảm: 3,68 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,3 ha 

- Đất giao thông: 0,21 ha 

- Đất thủy lợi: 0,02 ha 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 2,91 ha 

- Đất cơ sở tôn giáo: 0,24 ha 

11). Đất ở tại đô thị 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất ở tại đô thị của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 124,24 ha chiếm 0,79 % diện tích tự nhiên, thực tăng 8,51 

ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 115,72 ha; 

* Chu chuyển tăng: 8,52 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 8,52 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,01 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông: 0,01 ha 

12). Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ 

quan của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 10,55 ha chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên, thực 

tăng 0,53 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 9,14 ha; 

* Chu chuyển tăng: 1,41 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,93 ha 

- Đất cơ sở y tế: 0,14 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,34 ha 

* Chu chuyển giảm: 0,88 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất cơ sở y tế: 0,3 ha 
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- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,48 ha 

- Đất chợ: 0,1 ha 

13). Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 4,8 ha chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên, không thay đổi so với hiện trạng. 

14). Đất cơ sở tôn giáo 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở tôn giáo của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 7,25 ha chiếm 0,05 % diện tích tự nhiên, thực tăng 0,27 ha 

so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 6,98 ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,27 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,03 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,24 ha 

15). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 109,37 ha chiếm 

0,69 % diện tích tự nhiên, thực giảm 0,07 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi 

tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 109,37 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,07 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất giao thông: 0,07 ha 

16). Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 255,1 ha chiếm 1,62 % diện tích 

tự nhiên, thực tăng 159,2 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 95,9 ha; 

* Chu chuyển tăng: 159,2 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 9,8 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 0,72 ha 
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- Đất rừng sản xuất: 110,18 ha 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 4,36 ha 

- Đất chƣa sử dụng: 34,14 ha 

17). Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 1,31 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên, 

thực tăng 0,31 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 1, ha; 

* Chu chuyển tăng: 0,31 ha, do lấy từ các loại đất:  

- Đất trồng lúa: 0,16 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,15 ha 

18). Đất cơ sở tín ngưỡng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất cơ sở tín ngƣỡng 

của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 3,82 ha chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên, thực giảm 

0,03 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 3,82 ha; 

* Chu chuyển giảm: 0,03 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất ở tại nông thôn: 0,03 ha 

19). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 747,71 ha chiếm 4,74 % diện tích tự nhiên, 

thực giảm 4,36 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 747,71 ha; 

* Chu chuyển giảm: 4,36 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 4,36 ha 

20). Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất có mặt nƣớc 

chuyên dùng của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 284,07 ha chiếm 1,8 % diện tích tự nhiên, 

thực giảm 0,8 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 284,07 ha; 
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* Chu chuyển giảm: 0,8 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,45 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,35 ha 

21). Đất phi nông nghiệp khác 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp 

khác của huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 0,58 ha chiếm 0 % diện tích tự nhiên, không thay 

đổi so với hiện trạng. 

1.3.3. Đất chưa sử dụng 

Theo phƣơng án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, diện tích đất chƣa sử dụng của 

huyện Vĩnh Lộc dự kiến là 627,14 ha chiếm 3,98 % diện tích tự nhiên, thực giảm 

55,44 ha so với năm 2020. Trong đó, biến động chi tiết nhƣ sau:  

* Diện tích giữ nguyên hiện trạng: 627,14 ha; 

* Chu chuyển giảm: 55,44 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 3,25 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 6,3 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 0,13 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,08 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 11,03 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,2 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,01 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,3 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 34,14 ha 

II. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH 

Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành nên các loại đất cần chuyển mục đích trong năm 2021 bao gồm: 

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 439,36 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 285,22 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác 24,3 ha 

- Đất trồng cây lâu năm 1,65 ha 
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- Đất rừng sản xuất 123,92 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản 4,27 ha 

* Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 102,87 ha, trong đó:  

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 1,08 ha 

(Chi tiết diện tích chuyển mục đích sử dụng đất của từng xã được thể hiện trong 

Biểu 07/CH). 

Bảng 27: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

 Tổng 

diện 

tích  

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

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 439,36 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 285,22 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 266,09 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 24,30 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 1,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 123,92 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 4,27 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN   

2 Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp   102,87 

  Trong đó     

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 8,59 

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản LUA/NTS 1,50 

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thủy sản 
HNK/NTS   

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối 
HNK/LMU   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RPH/NKH(a)   

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng 
RDD/NKH(a)   

2.9 
Đất rừng sản xuấtchuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RSX/NKH(a) 38,69 

2.10 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 
PKO/OCT 1,08 
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III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI: 

* Đất nông nghiệp 217,97 ha. 

-Đất trồng lúa 196,89 ha. 

- Trong đó: Đất chuyên lúa nƣớc 178,83 ha. 

-Đất trồng cây hàng năm khác 16,43 ha. 

-Đất trồng cây lâu năm 0,57 ha. 

-Đất rừng sản xuất 2,75 ha. 

-Đất nuôi trồng thủy sản 1,33 ha. 

* Đất phi nông nghiệp 8,84 ha. 

-Đất quốc phòng 0,28 ha. 

-Đất thƣơng mại, dịch vụ 0,15 ha. 

-Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,2 ha. 

-Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 2,74 ha. 

-Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,02 ha. 

-Đất ở tại nông thôn 3,66 ha. 

-Đất ở tại đô thị 0,01 ha. 

-Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,88 ha. 

-Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,07 ha. 

-Đất cơ sở tín ngƣỡng 0,03 ha. 

-Đất có mặt nƣớc chuyên dùng 0,8 ha. 

 (Chi tiết kế hoạch thu hồi đất của từng xã được thể hiện trong Biểu 08/CH). 

Bảng 28: Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 huyện Vĩnh Lộc 

TT Chỉ tiêu Mã  Tổng diện tích 

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

1  Đất nông nghiệp NNP 217,97 

1.1 Đất trồng lúa LUA 196,89 

  Trong đó: đất trồng lúa nƣớc LUC 178,83 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 16,43 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,57 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2,75 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1,33 

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   
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TT Chỉ tiêu Mã  Tổng diện tích 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8,84 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,28 

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 thƣơng mại, dịch vụ TMD 0,15 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,20 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

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

huyện, cấp xã 
DHT 2,74 

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 0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3,66 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,01 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,88 

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

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON   

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

táng 
NTD 0,07 

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

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN 0,03 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC 0,80 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

* Chu chuyển giảm: 55,44 ha, do chuyển sang các loại đất:  

- Đất trồng cây lâu năm: 3,25 ha 

- Đất nông nghiệp khác: 6,3 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 0,13 ha 

- Đất thƣơng mại, dịch vụ: 0,08 ha 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 11,03 ha 

- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: 0,2 ha 

- Đất công trình năng lƣợng: 0,01 ha 

- Đất ở tại nông thôn: 0,3 ha 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 34,14 ha 

(Chi tiết kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng của từng xã được thể hiện 

trong Biểu 09/CH). 
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Bảng 29: Kế hoạch đƣa đất chƣa sử dụng vào sử dụng năm 2021 

 

TT Chỉ tiêu Mã  Tổng diện tích  

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

1  Đất nông nghiệp NNP 9,55 

1.1 Đất trồng lúa LUA   

  Trong đó: đất trồng lúa nƣớc LUC   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,25 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS   

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 6,30 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 45,89 

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 0,13 

2.6 Đất thƣơng mại, dịch vụ TMD 0,08 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11,03 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

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

cấp xã 
DHT 0,21 

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 0,30 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   

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 DNG   

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 34,14 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.23 Đất cơ sở tín ngƣỡng TIN   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON   

2.25 Đất có mặt nƣớc chuyên dùng MNC   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   
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V. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2021 

(Được thể hiện chi tiết cụ thể trong Biểu 10/CH 

VI. DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG 

NĂM KẾ HOẠCH 

5.1. Cơ sở tính toán 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất cần phải thực hiện đầy đủ các 

vấn đề nhƣ: đền bù GPMB và tái định cƣ,…và các khoản thu chi từ đất đai đƣợc cập 

nhật khung pháp lý thực hiện theo các văn bản sau:  

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

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử 

dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nƣớc; 

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

bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; 

- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBNĐ tỉnh về việc ban 

hành bảng giá xây dựng nhà mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với 

đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ khi Nhà nƣớc thu hồi đất và quy định 

việc xác định giá trị bồi thƣờng, hỗ trợ; 

- Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020-2024; 

- Quyết định số 387/QĐ-UBND, ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hóa quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

- Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc ban hành đơn giá bồi thƣờng thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định 

giá trị bồi thƣờng khi nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh thanh hóa và quy định việc 

xác định giá trị bồi thƣờng. 

 5.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a. Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, phí và lệ phí sử dụng đất,... 

b. Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

khi nhà nƣớc thu hồi đất. 

 5.3. Ƣớc tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

 a. Xác định giá đất bình quân khi giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: 

 - Đất trồng lúa: 47.000 đồng/ m
2
; 

 - Đất trồng cây lâu năm (đất vƣờn): 80.000 đồng/ m
2
; 
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 - Đất nuôi trồng thuỷ sản (đất ao): 80.000 đồng/ m
2
; 

 - Đất ở nông thôn: 180.000 đồng/ m
2
; 

 - Đất ở đô thị: 3.000.000 đồng/ m
2
; 

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất TMDV, đất SXKD): 300.000 đồng/ m
2
; 

b. Xác định các loại đất chuyển mục đích trong kế hoạch sử dụng đất có bồi thường về 

đất và thu tiền sử dụng đất 

 * Diện tích dự kiến thu hồi của các công trình, dự án: 

 - Đất trồng lúa: 196,89 ha 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 16,43 ha 

- Đất trồng cây lâu năm: 0,57 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,33 ha  

* Diện tích đất giao, cho thuê có thu tiền: 

- Đất ở tại nông thôn: 70,33 ha 

- Đất ở tại đô thị: 8,52 ha 

- Đất cụm công nghiệp: 20,57 ha 

- Đất thƣơng mại dịch vụ: 35,13 ha 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 93,75 ha  

c. Kết quả tính toán và cân đối thu chi của huyện được thể hiện chi tiết như sau: 

Bảng 30. Cân đối thu chi trong năm kế hoạch 2021 

Thứ tự Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
) 

Thành 

tiền 

(triệu 

đồng) 

I Các khoản thu     830.544 

1 Thu tiền khi giao đất ở nông thôn 70,33 180.000 126.594 

2 Thu tiền khi giao đất ở tại đô thị 8,52 3.000.000 255.600 

3 Thu tiền khi giao đất cụm công nghiệp 20,57 300.000 61.710 

4 
Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục 

đích đất thƣơng mại dịch vụ 
35,13 300.000 105.390 

5 
Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục 

đích đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
93,75 300.000 281.250 

II Các khoản chi     107.202 

1 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng lúa 196,89 47.000 92.538 

2 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác 16,43 80.000 13.144 

3 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 0,57 80.000 456 

4 Chi bồi thƣờng khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản 1,33 80.000 1.064 

III Cân đối thu - chi (I - II)     723.342 
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PHẦN V 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ, CẢI TẠP ĐẤT 

VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

Để thực hiện tốt các giải pháp cải tạo, bảo vệ đất, bảo vệ môi trƣờng trong thực 

hiện phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Vĩnh Lộc cần thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau để đảm bảo cho sự phát triển bền vững: 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế của huyện 

nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, tránh khai 

thác quá mức làm thoái hóa đất. 

- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp - thủy sản, tích cực làm giàu đất, chống ô nhiễm môi trƣờng đất. 

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất có mặt nƣớc chuyên dùng, tích 

cực đƣa mặt nƣớc hoang hóa vào sử dụng. 

- Tăng cƣờng công tác trồng rừng, 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. 

- Giám sát kỹ phần đánh giá môi trƣờng và giải pháp xử lý chất thải, nƣớc 

thải trong các dự án đầu tƣ, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu 

về môi trƣờng. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể gây ô 

nhiễm môi trƣờng để kịp thời xử lý và khắc phục. Giám sát chặt chẽ các khu du lịch 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

- Tiến hành trồng cây phân tán dọc theo các tuyến kênh, mƣơng, đƣờng giao 

thông, khu đô thị, khu dân cƣ nông thôn nhằm tăng khả năng che phủ đất, góp phần cải 

tạo môi trƣờng đô thị cũng nhƣ nông thôn. 

II. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1 Giải pháp về chính sách 

- Huyện Vĩnh Lộc cần thực hiện cơ chế công khai các dự án đầu tƣ, từ lúc giao 

dự án đến quá trình triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát. 

- Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ƣu đãi nhƣ: cho thuê đất, giao đất 

thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trƣờng thuận lợi cho đầu tƣ… để thu hút và 

tập hợp các nhà đầu tƣ tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây 

dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 
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- Điều chỉnh các chính sách liên quan đến bồi thƣờng giải phóng mặt bằng nhằm 

thúc đẩy tiến độ bồi thƣờng, đảm bảo dự án ít khiếu nại của ngƣời dân. Điều chỉnh giá 

bồi thƣờng sát với giá thị trƣờng, chuẩn bị trƣớc quỹ nhà tái định cƣ. 

- Có chính sách khuyến khích khai hoang nhằm đẩy nhanh tiến độ đƣa đất chƣa 

sử dụng vào sử dụng; tạo điều kiện để ngƣời dân dễ dàng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi trên đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất. 

- Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho ngƣời có công, các đối tƣợng chính 

sách, đảm bảo cho ngƣời nghèo có đất canh tác và có cơ hội có nhà ở. 

- Tiếp tục nghiên cứu ban hành khung điều chỉnh giá đất hợp lý, đồng thời có chính 

sách điều tiết sự hƣởng lợi để có nguồn thu cho ngân sách, vừa đảm bảo công bằng xã hội, 

nhất là việc điều tiết phần chênh lệch giá đất ở khu vực do Nhà nƣớc đầu tƣ hạ tầng mà đất 

tăng giá đảm bảo cho Nhà nƣớc và nhân dân cùng có lợi. 

- Có cơ chế tạo nguồn tài chính khả thi và bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế tài 

chính hỗ trợ nhà đầu tƣ trong nƣớc thực hiện các dự án lớn. Đối với đất giáo dục, y tế, 

văn hóa - thể thao thực hiện xã hội hóa tất cả các công trình không bắt buộc phải do 

nhà nƣớc quản lý.  

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về nguồn vốn và những ƣu đãi cần 

thiết cho các hộ chuyển quyền sử dụng đất để làm các khu du lịch, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp, khu dân cƣ để các hộ này có thể làm các dịch vụ phục vụ công nhân 

trong các khu công nghiệp, nhất là về dịch vụ về nhà ở cho công nhân ở các cụm công 

nghiệp và cho ngƣời lao động ở các khu du lịch, đô thị. 

2.2. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tƣ 

- Khuyến khích toàn xã hội và các nhà đầu tƣ trong nƣớc, nƣớc ngoài đầu tƣ cho 

sản xuất kinh doanh hƣớng vào mục tiêu tăng trƣởng kinh tế gắn với các mục tiêu xã 

hội, phát huy đƣợc tiềm năng, lợi thế của huyện. 

- Quản lý tốt thị trƣờng nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo vốn từ 

quỹ đất góp phần giảm chi phí đầu tƣ vào cho các nhà sản xuất. 

- Nâng cao hiệu quả đổi mới doanh nghiệp nhà nƣớc để các doanh nghiệp nhà 

nƣớc phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế của huyện. Tăng cƣờng hỗ trợ doanh 

nghiệp thành lập mới; khuyến khích các thành phần kinh tế nƣớc ngoài đầu tƣ phát 

triển kết cấu hạ tầng. 

- Tăng cƣờng quản lý và giám sát việc sử dụng vốn theo quy định của pháp luật, 

kiên quyết xử lý những trƣờng hợp vi phạm để bảo toàn và phát huy đồng vốn một 

cách hiệu quả. 

- Tăng cƣờng công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới chính sách 

ƣu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện các chính sách xã hội, giải quyết việc làm 

cho ngƣời lao động. 
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- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tích cực đầu tƣ phát triển, thực hiện đổi 

mới cơ cấu đầu tƣ, tăng cƣờng thu hút đầu tƣ từ các doanh nghiệp tƣ nhân, ngoài quốc 

doanh. Huy động vốn đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất, 

thuế chuyển quyền sử dụng đất, đấu thầu sử dụng đất đối với cá nhân, doanh nghiệp 

với vốn tự có, vốn cổ phần và vốn vay ngân hàng. 

- Trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp, thu lại 

nguồn vốn cho ngân sách Nhà nƣớc để tái đầu tƣ phát triển các ngành kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện: trong nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản thực hiện việc 

giao đất, giao rừng để đầu tƣ phát triển mô hình kinh tế trang trại, khu du lịch. 

- Về đầu tƣ thiết bị công nghệ: Nhà nƣớc hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thông tin 

thiết bị công nghệ, triển khai các đề tài khoa học công nghệ, tiến độ khoa học, kỹ thuật phục 

vụ sản xuất, hỗ trợ kinh phí đầu tƣ thiết bị công nghệ và có chính sách ƣu đãi. 

2.3. Giải pháp về tăng cƣờng nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý 

đất đai 

- Huyện cần xây dựng giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý 

và quy hoạch sử dụng đất các cấp, để có đủ khả năng thƣc hiện việc lập, giám sát, 

thanh kiểm tra và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu 

quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là 

trong công tác bồi thƣờng giải phóng mặt bằng. Riêng với lực lƣợng cán bộ Tài 

nguyên - Môi trƣờng cấp xã, cần có chính sách ổn định để tăng tính chuyên nghiệp, 

hạn chế tình trạng biến động lớn nhƣ hiện nay. 

- Chú trọng công tác đào tạo qua việc mở các lớp tập huấn bồi dƣỡng về công tác quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nghiệp vụ về quản lý đất đai - môi trƣờng theo phƣơng thức 

hợp nhất liên ngành cho cán bộ công chức làm công tác quy hoạch, kế hoạch và mời các 

đơn vị tƣ vấn trực thuộc có nhu cầu đào tạo tham dự. 

2.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện  

Để đảm bảo quy hoạch sử dụng đất mang tính hiện thực, đáp ứng mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ môi trƣờng. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện huyện Vĩnh Lộc cần phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các xã, thị trấn trong 

việc phân bổ cụ thể quỹ đất về quy mô diện tích, địa điểm và thời gian thực hiện. 

Sau khi quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh lộc đƣợc phê duyệt, UBND huyện tổ 

chức thực hiện nhƣ sau: 

- Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 

2011 của huyện Vĩnh lộc tới các xã, thị trấn, các ban ngành và trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng. 
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- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; tổ chức cắm mốc xác định ranh giới các công 

trình xây dựng, giao thông quan trọng và thông báo cho nhân dân địa phƣơng biết để 

thuận lợi cho công tác quản lý. 

- Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất nhằm đƣa ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra thực 

hiện chính sách, chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch theo Nghị định 43/2014/NĐ - CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

- Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Quản lý chặt chẽ, thanh tra, kiểm tra, giám sát thƣờng 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, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Việc sử dụng đất cho mục đích 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải thực hiện theo hƣớng sử dụng có kế hoạch, 

tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tăng cƣờng 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 đƣợc xác định. 

- Kế hoạch sử dụng đất từng năm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã đƣợc 

phê duyệt và phù hợp với quy hoạch xây dựng của các đô thị, quy hoạch thị trấn, trung 

tâm xã, khi lập các loại quy hoạch phải thống nhất sử dụng các loại bản đồ, số liệu hiện 

trạng sử dụng đất làm cơ sở cho việc quản lý sử dụng đất thống nhất, xây dựng theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách đồng bộ. 

- Phải có kế hoạch sắp xếp thứ tự ƣu tiên thực hiện dự án để tạo động lực phát 

triển khu vực theo dự án lớn. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải 

đầu tƣ trƣớc một bƣớc. Kế hoạch phát triển giao thông phải đầu tƣ tập trung và gắn với 

kế hoạch đô thị hóa. 

- Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tài chính khả thi và có cơ chế tài chính hỗ trợ nhà 

đầu tƣ trong nƣớc thực hiện các dự án lớn. 

- Công bố kế hoạch sử dụng đất cùng với quy hoạch xây dựng chi tiết và các cơ 

chế chính sách khuyến khích đầu tƣ của từng khu vực hoặc dự án. 

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo mục tiêu phát triển đô thị 

và phát triển kinh tế - xã hội bằng cách tăng cƣờng việc phát triển quỹ đất, cung ứng cho 

nhà đầu tƣ theo kế hoạch sử dụng đất đã đề ra với nhiều phƣơng thức (đấu giá quyền sử 

dụng đất, đấu thầu dự án, đổi đất,...), từng bƣớc giảm bớt phƣơng thức giao đất, cho thuê 
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đất theo ranh giới đất mà nhà đầu tƣ đã thỏa thuận chuyển nhƣợng với ngƣời sử dụng đất 

để tránh trình trạng phát triển tự phát. 

- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất các trƣờng hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. 

- Khi xem xét giải quyết giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực 

hiện dự án của chủ đầu tƣ, nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và khả thi. 

- Xây dựng cơ chế thống nhất giữa quản lý đất đai và bảo vệ môi trƣờng, nhƣ sản 

xuất kinh doanh với bảo vệ môi trƣờng đất, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng cho 

của tổ chức và cá nhân trong quá trình quản lý sử dụng đất. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai để 

các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất, để sử 

dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả cao. 

- Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ chƣơng trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng 

nhân dân huyện, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, UBND tỉnh Thanh Hóa. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa về triển 

khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

2.5. Về khoa học công nghệ và kỹ thuật 

- Huyện Vĩnh Lộc cần từng bƣớc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong 

việc lập và giám sát thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ 

quản lý công khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý đất 

đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tƣơng thích với từng chƣơng trình ứng dụng 

công nghệ mới, giúp ngƣời sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ vận hành. 

Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trƣơng nối mạng hệ thống các cơ quan 

quản lý đất đai từ tỉnh xuống đến các xã và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu 

nắm bắt thông tin của ngành và của ngƣời dân về quy hoạch sử dụng đất các cấp, các 

dự án. 

Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất (viễn thám, GIS…), nhất là các chƣơng trình có tác dụng nâng cao 

năng suất - chất lƣợng công tác quy hoạch, giúp triển triển khai nhanh và đồng bộ về 

quy hoạch giữa các cấp. 

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

hoàn chỉnh hệ thống các chỉ tiêu làm cơ sở đánh giá việc sử dụng đất liên quan đến 

kinh tế - xã hội và môi trƣờng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

 1. Huyện Vĩnh Lộc có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cực kỳ ƣu đãi khi nằm ở vùng 

giữa các trục phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa; có đầy đủ các nguồn tài nguyên nhƣ tài 

nguyên tự nhiên nhƣ: đất đai, nƣớc, rừng, khoáng sản và tài nguyên nhân văn phong phú, 

nhƣ: hệ thống các di sản, di tích, các lễ hội truyền thống, các không gian sống đây là điều 

kiện rất quan trọng cho việc phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thƣơng mại và đặc 

biệt là du lịch với di sản văn hóa Thành Nhà Hồ gắn với hệ thống các di tích văn hóa lịch sử 

và danh thắng đã đƣợc xếp hạng cấp quốc gia và thế giới. 

2. Kinh tế của huyện Vĩnh Lộc tăng trƣởng ở mức khá, nhiều chỉ tiêu ƣớc đạt và 

vƣợt mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra. Năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất 

ƣớc đạt 14,85%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hƣớng tăng dần tỉ trọng ngành 

công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và giảm dần tỉ trọng ngành nông nghiệp nông nghiệp 

(Nông, lâm, thủy sản chiếm 23,75 , công nghiệp - xây dựng chiếm 41,46 , dịch vụ 

chiếm 34,79 .) 

3. Quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 2010 – 2020 và điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2016-2020 của huyện Vĩnh Lộc đã đƣợc UBND tỉnh Thanh Hoá 

phê duyệt tại quyết định số 4305/QĐ-UBND ngày 04/2/ 2013 và Quyết định số 

1632/QĐ-UBND ngày 03/5/2019. Theo đó, huyện đã triển khai thực hiện phƣơng án 

quy hoạch sử dụng đất theo đúng tiến độ đề ra với kết quả thực hiện  đất nông nghiệp 

đạt tỷ lệ 100,81 % đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 97,61 % %, đất chƣa sử dụng đạt tỷ 

lệ 101,02 %  

4. Phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Vĩnh lộc đƣợc xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội đến năm 2025 của huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030 trên cơ sở cân đối, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất 

của tất cả các cấp, các ngành và địa phƣơng trên địa bàn huyện nên đảm bảo tính thống 

nhất, thực tiễn, đầy đủ, hợp lý và khoa học. 

5. Kết quả của phƣơng án lập quy hoạch sử dụng đất thể hiện đƣợc chiến lƣợc sử 

dụng đất của huyện trong thời kỳ từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và 

bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai theo pháp luật. 

6. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 

huyện Vĩnh Lộc đã tổng hợp và cập nhật đƣợc tất cả các nghiên cứu, dự án và định 

hƣớng phát triển của các cấp, các ngành ở cả Trung ƣơng, tỉnh có trên địa bàn, trên cơ 

sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai nên bảo đảm đƣợc 
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tính thực tiễn, tính khả thi. Đồng thời phân bổ hợp lỹ quỹ đất hợp lý cho nhu cầu của 

tất cả các ngành, lĩnh vực góp phần tạo nên sự phát triển ổn định và bền vững cho 

huyện trên các mặt sau: 

- Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp 

tục giảm, nhƣng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 

- Đất phát triển đô thị và khu dân cƣ nông thôn đƣợc cân nhắc cho từng vùng, 

từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị 

hoá. Các khu vực đô thị sau khi đƣợc đầu tƣ phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng, 

văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút đƣợc sự đầu tƣ mà còn tạo ra ảnh hƣởng lớn đến 

quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng đƣợc mục tiêu đô thị hoá 

của huyện. 

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thƣơng mại đƣợc tính theo phƣơng án 

có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm có quy mô tập trung, vị 

trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút 

nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch đƣợc phát triển với 

nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du 

lịch cũng nhƣ nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của ngƣời dân. 

- Các loại đất chuyên dùng khác đƣợc xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ 

đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở 

đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng 

năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất. 

II. KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và UBND tỉnh Thanh Hoá sớm tổ chức 

thẩm định, phê duyệt để phƣơng án lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Lộc để làm căn cứ cho tổ chức thực hiện. 

2. Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá dành cho huyện những nguồn vốn ƣu tiên để 

thực hiện các dự án trong phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. 

Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, thu hút đầu 

tƣ từ bên ngoài cho thực hiện tốt phƣơng án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế 

xã hội cho địa phƣơng. 
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