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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kiên 

Lương 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định 

“Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển 

đất nước, được quản lý theo Pháp luật” (Theo khoản 1, Điều 54). 

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục 

đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Từ Điều 35 đến Điều 51, Chương IV quy 

định nguyên tắc, trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tại 

Khoản 2, Điều 37 quy định “Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và 

kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng 

đất cấp huyện được lập hàng năm”. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để 

các cấp tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

huyện Kiên Lương đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 

1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015. Đây là căn cứ và cơ sở quan trọng để UBND 

huyện Kiên Lương tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Ngoài ra, 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành cũng quy định rõ về việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất các cấp.  

Đây là cơ sở pháp lý để huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất 

theo quy hoạch được duyệt đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, qua đó thực hiện 

được các công trình dự án trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội năm 

2015. Mặt khác, quá trình sử dụng đất đai trên địa bàn luôn biến động theo quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, để đảm bảo phân bổ quỹ đất kịp thời 

phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020 nói 

chung và năm 2016 nói riêng thì việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện 

Kiên Lương là hết sức cần thiết. 



Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang 

2 
 

2. Mục đích, yêu cầu của lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

2.1. Mục đích 

- Tiến hành kiểm kê, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng 

sử dụng đất trên địa bàn huyện, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho lập kế 

hoạch sử dụng đất. 

- Đánh giá tình hình quản lý và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

trước. 

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho huyện trong 

năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp dưới trực thuộc (gọi 

chung là cấp xã).  

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế 

hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã.  

- Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng trong năm 

kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.  

- Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử 

dụng đất để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch. 

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 

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

dụng đất trong năm kế hoạch trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử dụng 

đất.  

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm kế hoạch 

sử dụng đất.  

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.  

2.2. Yêu cầu 

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện một cách đầy đủ và sâu sắc làm cơ sở 

khoa học và thực tiễn cho xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất.  
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- Xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực trên địa 

bàn huyện; đồng thời các dự án phải đảm bảo tính khả thi. 

- Xác định cụ thể, đảm bảo tính khả thi của các vùng phụ cận các dự án hạ 

tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng 

đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách từ đất. 

- Các giải pháp thực hiện phải đảm bảo phù hợp với năng lực tổ chức thực 

hiện của huyện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành 

phần kinh tế trên địa bàn. 

3. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Được lập từ tổng thể đến chi tiết; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. 

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

- Dân chủ và công khai. 

- Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi 

ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường. 

- Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải 

bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. 

4. Các căn cứ pháp lý và tài liệu để lập kế hoạch sử dụng đất  

- Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

- Căn cứ 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; 

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

định về thu tiền sử dụng đất; 
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- Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

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

- Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Tài nguvên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ 

về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang; 

Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai 

đoạn 2011 - 2020; 

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 

Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; 

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Kiên Giang đến năm 

2025; 

Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học ngành giáo dục tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2020; 

Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012 của UBND 

tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẽ tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020; 

Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18 tháng 2 năm 2013 của UBND tỉnh 

Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020; 

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khái thác khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 - 2020 và 

dự báo đến năm 2025; 
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Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản giai đoạn 2010 - 2015; 

Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020; 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

huyện Kiên Lương đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 

1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015. 

- Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 10 năm 2015 về 

việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 

- Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương năm 2015 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; 

- Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và nhu cầu sử dụng 

dụng đất năm 2016 của các ngành, lĩnh vực; 

- Niên giám thống kê năm 2014 huyện Kiên Lương. 

- Kết quả kiểm kê đất đai tính đến ngày 31/12/2014 huyện Kiên Lương. 

5. Tổ chức thực hiện và sản phẩm giao nộp 

5.1 Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở, Ban ngành của 

tỉnh. 

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND huyện Kiên Lương. 

- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.    

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban và UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2015. 
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5.2 Sản phẩm giao nộp 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện 

Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang:       05 bộ 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016, tỷ lệ 1/25.000:   05 bộ 

- Đĩa CD lưu trữ dự liệu:        01 đĩa 
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PHẦN THỨ I 

TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường 

1.1 Điều kiện tự nhiên 

1.1.1 Vị trí địa lý 

Huyện Kiên Lương nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang, cách trung 

tâm thành phố Rạch Giá khoảng 60 km về phía Bắc, cách trung tâm thị xã Hà 

Tiên 22 km đường bộ về phía Đông Nam, có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, 

bao gồm thị trấn Kiên Lương và các xã Dương Hòa, Kiên Bình, Hòa Điền, Bình 

An, Bình Trị, Hòn Nghệ và Sơn Hải với tổng diện tích tự nhiên theo kết quả 

kiểm kê đất đai năm 2014 là 47.329,12 ha, có tứ cận tiếp giáp như sau:  

- Phía Bắc giáp Thị xã Hà Tiên, huyện Giang Thành; 

- Phía Nam giáp biển thuộc phạm vi của huyện Kiên Hải; 

- Phía Đông giáp huyện Hòn Đất; 

- Phía Tây và Tây Nam giáp vùng biển thuộc phạm vi của 2 huyện Kiên 

Hải và Phú Quốc. 

Là huyện nằm ven biển Tây, có địa hình đa dạng từ biển đảo đến đồng bằng 

và đồi núi nên có nhiều hệ sinh thái, tài nguyên, khoáng sản, danh lam thắng 

cảnh; nằm trên trục đường hành lang ven biển phía Nam, giao thông thuỷ bộ 

thuận lợi; nằm giữa tam giác phát triển của tỉnh là Rạch Giá – Hà Tiên và Phú 

Quốc; tạo cho Kiên Lương có nhiều thế mạnh, lợi thế trong phát triển kinh tế - 

xã hội một cách toàn diện, đồng thời có vai trò và vị trí rất quan trọng về quốc 

phòng, an ninh. Trong quá trình phát triển, các thế mạnh đã từng bước được khai 

thác khá thành công, nhưng tiềm năng phát triển cũng còn rất lớn, khi được đầu 

tư đúng mức sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, đóng góp lớn cho tăng 

trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang. 

1.1.2 Địa hình, khí hậu, thủy văn 

- Địa hình: Nằm ở vị trí ven biển của vùng đồng bằng rộng lớn, nhưng 

Kiên Lương có địa hình khá đa dạng, bao gồm cả đồi núi, đồng bằng, biển đảo 

và đặc biệt là có nền móng tương đối tốt do được hình thành trên nền phù sa cổ, 

khá thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng so với nhiều huyện khác trong tỉnh 

Kiên Giang và vùng ĐBSCL. Trong đó: 
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+ Địa hình đồi núi: chiếm 7,54% tổng diện tích toàn huyện, phân bổ tập 

trung ở khu vực ven biển và số ít phân tán trong nội địa. Địa hình đồi núi kết 

hợp hài hoà với sự uốn lượn của bờ biển, đảo biển và các công trình văn hóa đã 

được xây dựng tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và thơ mộng, là lợi thế lớn cho phát 

triển du lịch kết hợp với xây dựng các trung tâm văn hóa - giải trí cho nhân dân 

địa phương. Trong lòng địa hình đồi núi có nhiều loại khoáng sản giá trị cao cho 

phát triển công nghiệp như: xi măng, khai thác đá xây dựng, vật liệu san lấp, rất 

cần thiết cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các khu dân cư vùng đồng bằng. 

+ Địa hình đồng bằng: chiếm 90,63% tổng diện tích tự nhiên, với độ cao 

phổ biến từ 0,7 -1,0 m so với mực nước biển, do vị trí nằm ven biển nên việc 

thoát nước rất tốt. Tuy nhiên, một số khu vực trũng cục bộ có độ cao 0,2-0,4 m 

và thường là các “rốn” phèn, xa nguồn nước ngọt nên còn nhiều khó khăn trong 

tiêu úng, thoát phèn vào mùa mưa và thường bị xâm nhập mặn vào mùa khô. 

+ Địa hình đảo và thềm lục địa: tuy chỉ chiếm 1,83% tổng diện tích tự 

nhiên, nhưng với 54 hòn đảo phân bố trên một lãnh hải rộng lớn, vừa có vị trí 

quan trọng về an ninh quốc phòng, vừa tạo lợi thế cho tổ chức đánh bắt - nuôi 

trồng hải sản, phát triển du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, cảng biển. Khu vực này 

chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn cho phát triển mạnh mẽ kinh tế biển của Kiên 

Lương về lâu dài.  

- Khí hậu: huyện Kiên Lương nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích 

đạo, mang đặc tính chung của khu vực Tây Nam bộ, do đó khí hậu của huyện có 

đặc điểm quanh năm nóng ẩm, có sự phân hóa theo mùa rõ rệt: mùa mưa từ 

tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, cụ thể: 

+ Nhiệt độ: trung bình năm khoảng 27,5
0
C đến 27,7

0
C. 

+ Chế độ nắng: số giờ nắng trong năm khá cao khoảng 2.336 giờ/năm, tổng 

tích ôn trung bình hàng năm từ 9.800 – 10.075 
0
C.   

+ Chế độ mưa: lượng mưa cả năm khoảng 2.000mm/năm, lượng mưa mùa 

khô chỉ đạt không quá 200mm. 

+ Chế độ gió: : huyện chịu ảnh hưởng của hướng gió thịnh hành tương ứng 

với mùa khô và mùa mưa trong năm. Vào mùa khô hướng gió thịnh hành là 

thiên Bắc hoặc thiên Đông, Bắc Đông Bắc và Đông. Vào mùa mưa hướng gió 

thịnh hành là Tây Nam hoặc Tây, trong đó chủ yếu là hướng gió Tây Nam. 

- Thủy văn: trên địa bàn huyện Kiên Lương chịu sự chi phối chủ yếu bởi 

chế độ bán nhật triều biển Tây, chế độ mưa nội vùng, đặc điểm phân bố của 
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mạng lưới sông - kênh - rạch, đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng. Chế độ thủy văn 

phân hóa sâu sắc theo mùa kết hợp với chất lượng nguồn nước ảnh hưởng lớn 

đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt: tình trạng chua phèn, biến 

động triều và xâm nhập mặn, lũ lụt. 

- Các hiện tượng thiên nhiên khác: 

+ Dông: xuất hiện ở tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện Kiên Lương nói 

riêng nhiều hơn so với các tỉnh khác trong vùng biển Tây Nam Bộ. Dông thường 

kèm theo mưa rào và gió mạnh, đôi khi có kèm theo mưa đá rất nguy hiểm cho 

người, nhà cửa và tàu thuyền đánh bắt xa bờ. 

+ Bão: vùng biển Kiên Lương nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung rất ít 

khi xảy ra bão và áp thấp nhiệt đới so với vùng biển miền Trung và miền Bắc. 

Tuy nhiên việc xuất hiện cơn bão số 5 vào năm 1997 có gió mạnh và lốc xoáy 

khá nguy hiểm đã làm thiệt hại người và tài sản rất lớn cho nhà nước và nhân 

dân, vì vậy sự cần thiết phải có các giải pháp phòng chống lụt bão cho ghe tàu 

đánh bắt và vận chuyển trên biển. 

+ Triều cường: do biển ven bờ huyện rất cạn nên sóng biển chủ yếu là sóng 

do gió tạo nên, trong đó các sóng theo hướng Tây Nam – Tây Bắc ngoài khơi 

chỉ xuất hiện vào mùa mưa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến bờ biển, gây xói mòn 

ven các đảo. 

Nhìn chung, khí hậu trên địa bàn huyện Kiên Lương nói riêng và vùng ven 

biển của Kiên Giang nói chung khá ôn hòa, hầu như không có bão nên không chỉ 

thuận lợi cho phát triển nông lâm thủy sản trên đất liền mà còn thuận lợi cho 

phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển nói riêng và kinh tế biển nói chung, giúp 

huyện có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và lâu dài trong phát triển nông 

ngư nghiệp. 

1.2 Các nguồn tài nguyên và môi trường 

1.2.1 Các nguồn tài nguyên 

- Tài nguyên đất: trên địa bàn huyện hình thành 6 loại đất chính: 

+ Đất mặn:  có diện tích khoảng 308 ha, chiếm 0,65% tổng diện tích tự 

nhiên toàn huyện; bao gồm 1 đơn vị phân loại đất là đất mặn dưới rừng ngập 

mặn. 

+ Đất phèn: đây là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất của huyện khoảng 

39.792 ha, chiếm 84,15% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. 
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+ Đất than bùn: nhóm đất này có 1 đơn vị phân loại đất là đất than bùn 

phèn (Ts). Diện tích 1.388 ha, chiếm 2,93% tổng diện tích. Đất có tầng hữu cơ 

dày trên 1,5m nhưng bị nhiễm phèn. Hiện nay, hầu hết diện tích đất than bùn là 

rừng tràm. Than bùn rất dễ bị cháy hoặc phân hủy nhanh khi thiếu ẩm, vì vậy 

trong mùa khô rất dễ xảy ra tình trạng cháy rừng. 

+ Đất xám: diện tích 1.645 ha chiếm 3,48 % tổng diện tích tự nhiên toàn 

huyện, phân bố tập trung ở khu vực ven chân núi. Nhóm đất này có 1 đơn vị 

phân loại đất là đất Xám trên Granit. 

+ Đất đỏ vàng: nhóm đất này có diện tích 2.259 ha, chiếm 4,78% tổng diện 

tích tự nhiên toàn huyện, với 1 đơn vị phân loại đất là đất đỏ vàng trên macma a 

xít, phân bố trên dạng địa hình đồi núi trên đất liền và ở hải đảo.  

+ Đất xói mòn trơ sỏi đá: nhóm đất này chỉ có diện tích 528 ha, chiếm 

1,12% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Hầu hết là núi đá vôi có độ dốc lớn, 

chủ yếu để khai thác làm nguyên liệu sản xuất xi măng. 

+ Ngoài các nhóm đất trên, còn có 1.365 ha đất sông rạch tự nhiên và mặt 

nước ao hồ, chiếm 2,89% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. 

- Tài nguyên nước: 

+ Nước ngọt: nguồn cung cấp nước mặt chính trên địa bàn huyện Kiên 

Lương là nước được dẫn về từ kênh nguồn Vĩnh Tế qua hệ thống kênh trục vào 

địa bàn huyện.  

+ Nước mặn: do nằm cạnh biển Tây nên nguồn nước mặn cung cấp cho nuôi 

trồng thủy sản trên địa bàn huyện khá dồi dào, qua các cửa chính là kênh Rạch 

Giá - Hà Tiên (lấy từ nguồn Đông Hồ), các cửa của kênh lớn như T5, Lung Lớn, 

Ba Hòn, Tà Xăng, Tà Manh, Tam Bản,... Các kênh này có chức năng cấp nước 

mặn cho nuôi trồng thủy sản, tiêu thoát nước mưa, phèn, mặn... 

+ Nước ngầm: theo tài liệu điều tra mực nước ngầm của trường Đại học Cần 

Thơ và kết quả khoan tìm nước ngầm của Chương trình nước nông thôn tỉnh Kiên 

Giang, huyện Kiên Lương có nguồn nước ngầm nguồn gốc biển, hàm lượng muối 

sắt cao. Mực nước ngầm có độ sâu trung bình 50-80 m, độ pH 6-7, hàm lượng 

Clo 1-4 %. Do hàm lượng sắt và Clo cao nên khả năng khai thác phục vụ sinh 

hoạt rất hạn chế. Cho đến nay, hầu hết các điểm dân cư đều sử dụng nước mặt cho 

sinh hoạt và sản xuất. 

- Tài nguyên khoáng sản: là huyện đồng bằng ven biển, nhưng tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn huyện khá đa dạng, là một trong những lợi thế lớn cho 
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huyện trong việc phát triển kinh tế - xã hội. 

Các loại khoáng sản đã được khảo sát, đánh giá đặc điểm, trữ lượng gồm có: 

đá vôi, đá xây dựng, vật liệu san lấp, laterit đôlômit và vỏ sò, phosphorit, đất sét, 

than bùn.  

+ Đá vôi: Kiên Lương là nơi duy nhất ở ĐBSCL có nguồn đá vôi với trữ 

lượng lớn, xấp xỉ 420-500 triệu m
3
, hàm lượng vôi từ 51,0 – 56,0%, là điều kiện 

thuận lợi để phát triển mạnh công nghiệp xi măng và nung vôi. Theo quy hoạch 

thăm dò và khai thác khoáng sản tỉnh Kiên Giang, trữ lượng được phép quy hoạch 

khai thác giai đoạn 2016-2020 khoảng 9,3 triệu m
3
. 

+ Đá xây dựng: phân bố tập trung ở khu vực ven biển với tổng trữ lượng 

khoảng 72-75 triệu tấn. Theo quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản, dự kiến 

khu vực được quy hoạch khai thác giai đoạn 2016-2020 có trữ lượng 21,25 triệu 

m
3
. 

+ Đất sét: Tổng trữ lượng 42 triệu tấn, cấu tạo thành 2 tầng: tầng mặt đất có 

trữ lượng 12 triệu tấn, tầng dày khoảng 3,5m tính từ mặt đất; ít sử dụng cho sản 

xuất vật liệu xây dựng vì có nhiều tạp chất. Tầng ở độ sâu > 3,5 m - 10 m có trữ 

lượng khoảng 30 triệu tấn. Hiện tại đang được sử dụng cho sản xuất xi măng. Gần 

đây đã xây dựng nhà máy gạch tuy nen tại thị trấn Kiên Lương, bước đầu đem lại 

hiệu quả kinh tế cao, đóng góp lớn cho phát triển ngành xây dựng trên địa bàn 

huyện và khu vực. 

+ Cát vàng: phân bố tập trung ở Hòn Heo, thành phần hạt chủ yếu là thạch 

anh, có thể làm vật liệu xây dựng hoặc nguyên liệu sản xuất gạch không nung. 

+ Than bùn: phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Kiên Bình và Hòa Điền, với 

diện tích khoảng 900 ha.  

Nhìn chung, Kiên Lương là huyện có tài nguyên khoáng sản rất đa dạng và 

phong phú, trữ lượng lớn, đã được đầu tư khai thác trong nhiều năm trước đây và 

đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc 

biệt là cho ngành công nghiệp xi măng. Tuy nhiên, đa phần các nguồn tài nguyên 

khoáng sản ở Kiên Lương là tài nguyên không tái tạo nên trong quá trình khai 

thác cần hết sức tiết kiệm, không lãng phí, tập trung đầu tư khoa học công nghệ 

trong sản xuất để nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên và phải phục hồi mặt bằng 

sau khai thác để không làm xáo trộn địa hình, thay đổi cảnh quan gây tác động 

xấu đến môi trường. 

- Tài nguyên rừng: theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014, trên địa bàn 
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huyện Kiên Lương có 2.998,27 ha đất rừng. Trong đó, rừng phòng hộ: 1.470,20 

ha; rừng đặc dụng: 981,64 ha; rừng sản xuất: 546,43 ha. Tài nguyên thực vật rừng 

rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả hệ sinh thái rừng nhiệt đới vùng đồi, hải 

đảo và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, hệ sinh thái rừng ngập nước nội địa. 

- Tài nguyên biển: là một trong những huyện có các xã đảo với ngư trường 

rộng lớn nên có thể phát triển việc khai thác hải sản, chế biến nước mắm, nuôi cá 

lồng trên biển. Trữ lượng thủy hải sản vùng biển khá lớn, tuy nhiên sản lượng 

đánh bắt hải sản năm 2014 khoảng 50 ngàn tấn.  

Nuôi trồng thủy sản phát triển tương đối mạnh nhưng chưa xứng tầm với 

tiềm năng và thế mạnh của huyện, năm 2014 sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 

khoảng 27 ngàn tấn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì khai thác hải sản cũng gặp không ít 

khó khăn, ngư trường gần bờ ngày càng cạn kiệt, phương tiện đánh bắt công suất 

nhỏ thường bị thua lỗ, hiệu quả kinh tế chưa cao. 

- Tài nguyên du lịch: là một trong những huyện được thiên nhiên ban tặng 

nhiều cảnh quan đẹp, thuận lợi cho phát triển du lịch, kết hợp hài hòa giữa biển - 

đảo - núi. Trong đó, Hòn Phụ Tử thuộc quần thể thắng cảnh Hòn Chông, được 

công nhận là danh lam thắng cảnh quốc gia năm 1989, từng gắn liền với "thập 

cảnh" vang bóng một thời của vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang.  

- Tài nguyên nhân văn: sự hình thành của vùng đất này gắn liền với lịch sử 

đấu tranh oai hùng chống chọi với  giặc ngoại xâm. Quá trình đó đã tạo nên 

những giá trị nhân văn qua nhiều thế hệ, hình thành những giá trị văn hoá truyền 

thống mang sắc thái riêng. Trên địa bàn có một nền văn hóa Óc Eo của người 

Việt cổ và nền văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, 

Khmer, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số, với nhiều thành phần tôn giáo, các 

thiết chế chùa chiền, thánh thất, nhà thờ và những lễ hội, tín ngưỡng. Về phong 

tục tập quán mang những nét tương đồng của nền văn hóa thuần nông. 

1.2.2 Thực trạng môi trường 

- Môi trường đất: nguồn ô nhiễm đất và suy thoái đất chủ yếu là do chất 

thải phát sinh từ các hoạt động của con người trong nông nghiệp, thương mại - 

dịch vụ, công nghiệp và sinh hoạt. Trong đó, chủ yếu là dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật trong đất nông nghiệp và tất cả các thông số kim loại nặng đều có giá trị 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2008/BNTMT. Có thể nói môi 

trường đất trên địa bàn huyện hiện nay chưa có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng. 
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- Môi trường nước: nguồn gây ô nhiểm chính từ việc sử dụng phân bón hoá 

học, thuốc trừ sâu không đúng quy trình, chất thải sinh hoạt, chăn nuôi,… Tuy 

nhiên, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng các chỉ tiêu này đều nằm 

trong giới hạn cho phép quy định. 

- Môi trường không khí: nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí chủ 

yếu từ các hoạt động giao thông vận tải, nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng nhà 

cửa, sinh hoạt của người dân, các hoạt động công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. 

Trong đó, đáng lo ngại nhất là các thông số như bụi, tiếng ồn. 

2. Khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,2 % trong năm 2015. Cơ cấu kinh tế 

khu vực I chiếm 27,65%, khu vực II chiếm 33,33%, khu vực III chiếm 39,02%. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và giảm tỷ 

trọng ngành nông nghiệp, từ cơ cấu kinh tế Công nghiệp – nông nghiệp - dịch vụ  

thành Công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp vào năm 2016 và giữ cơ cấu này đến 

năm 2020. 

2.2 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

2.2.1 Khu vực kinh tế nông nghiệp – thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp: 

- Về sản xuất lúa: Kết thúc vụ lúa đông xuân, toàn huyện đã gieo sạ được 

20.969 ha, bằng 102,29% kế hoạch (tăng 1.959 ha so với cùng kỳ, diện tích tăng 

chủ yếu ở 02 xã Kiên Bình và Hòa Điền), năng suất bình quân được 6,88 tấn/ha, 

sản lượng được 144.161tấn. Vụ lúa hè thu, toàn huyện phấn đấu xuống giống hết  

13.000 ha, bằng 65% kế hoạch. Triển khai thực hiện khá tốt Nghị định 

42/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đã hỗ trợ sản xuất lúa cho nông dân năm 2014 

là 10,65 tỷ đồng, đạt 100%; đồng thời đang chỉ đạo thực hiện quyết định số 

902/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh 

phí cho các địa phương hỗ trợ nông dân sản xuất lúa năm 2015, quyết định số 

1126/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh về phân bổ kinh phí thực hiện 

chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2014 và năm 

2015; quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về phân 

bổ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất lúa năm 

2014 (chi đầu tư) theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP. 

Quan tâm tập huấn chuyển giao kiến thức trong chăn nuôi, trồng trọt cho 
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nông dân, đã tổ chức 18 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác sản xuất lúa, phòng trừ 

sâu bệnh, nhân giống cấp xác nhận và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có 454 

lượt người tham dự. Công tác tiêm phòng, vệ sinh thú y được quan tâm thực 

hiện nên tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát.   

- Về Lâm nghiệp: tổ chức tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy – cứu 

nạn, cứu hộ và công tác bảo vệ rừng năm 2014; đề ra phương hướng nhiệm vụ 

năm 2015; củng cố kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy cấp huyện; chỉ 

đạo 05 xã, thị có rừng kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy; 25 tổ, đội 

trực cháy trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

quan tâm thực hiện tốt việc trồng cây phân tán, góp phần tăng độ che phủ trên 

địa bàn. 

- Về khai thác và nuôi trồng thủy sản:  

+ Sản lượng khai thác được 25.747 tấn, bằng 51,49% kế hoạch, tăng 3.155 

tấn so với cùng kỳ. 

+ Diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản là 8.203 ha, bằng 

112,60% kế hoạch, tăng 2.141 ha so với cùng kỳ (diện tích tăng do nhân dân 

nuôi nhuyễn thể tăng đột biến), sản lượng nuôi trồng được 21.759 tấn, bằng 

72,92% kế hoạch, tăng 3.614 tấn so với cùng kỳ (trong đó diện tích nuôi tôm 

công nghiệp được 755 ha, bằng 71,9% kế hoạch, tăng 73 ha so với cùng kỳ; sản 

lượng được 2.804 tấn, bằng 30,59% kế hoạch, tăng 164 tấn so với cùng kỳ). 

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và 

tàu cá hoạt động trên biển; tuyên truyền nâng cao ý thức, chấp hành các quy 

định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ, 

trên cơ sở danh sách đã được UBND tỉnh duyệt, hiện đang phối hợp Ngân hàng 

xét duyệt, giải ngân cho 10 hộ bằng 12 phương tiện (11 tàu nâng cấp và 01 tàu 

dịch vụ đóng mới). 

2.2.2 Khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng 

Giá trị sản xuất (giá 2010) được 696,31tỷ đồng, đạt 52,98% so với kế hoạch 

và tăng 12,94% so với cùng kỳ năm trước. 

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có lợi 

thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu, chú trọng vận động các cơ sở sản xuất nâng 

cấp và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, có sức 

cạnh tranh cao; một số mặt hàng chủ yếu sản xuất và tiêu thụ  tăng khá so với 

cùng kỳ như: nước đá tăng 1,82%; vôi nung ổn định; điện tiêu thụ tăng 2,73%; 
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xay xát tăng 11,14%. Các ngành chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, 

thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm cơ 

bản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. 

- Kết hợp với Sở Công thương Kiên Giang và Điện lực Kiên Lương tổ chức 

nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng công trình Đường dây trung thế và trạm 

biến áp cho trạm bơm cấp nước phục vụ nuôi tôm tại xã Bình Trị, huyện Kiên 

Lương; gắn rà soát lập danh mục đầu tư công trình cung cấp điện cho các trạm 

bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Kiên Lương năm 2015. 

- Xây dựng: trong năm 2015 huyện đã tiến hành đẩy mạnh công tác xây 

dựng cơ bản với kết quả: hoàn thành 60 công trình, đang thi công 39 công trình, 

36 công trình chưa thi công. Giá trị khối lượng hoàn thành là 30,698 tỷ đồng, đạt 

22,81 %. 

2.2.3 Khu vực kinh tế thương mại – dịch vụ và du lịch 

- Phối hợp Sở Công thương, thực hiện tốt chương trình bình ổn giá và đưa 

hàng Việt về xã đảo..., đồng thời quan tâm sắp xếp trật tự mua bán tại các chợ và 

Trung tâm thương mại Ba Hòn đã tạo sự đồng tình và phấn khởi trong nhân dân. 

Tổng mức bán lẽ hàng hóa dịch vụ xã hội (giá hiện hành) được 3.316 tỷ đồng, 

bằng 50,63% và tăng 11,92% so với cùng kỳ.  

- Về du lịch: Nhìn chung hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục có chuyển 

biến tích cực, tổng lượng khách tham quan được 353.670 lượt người, bằng 

64,29% kế hoạch (trong đó khách đến tham quan khu du lịch Hòn Phụ Tử là 

217.573 lượt khách, bằng 66,7%, tăng 12,67% so với cùng kỳ), qua đó đã góp 

phần vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện giao lưu văn hóa, giải quyết 

được nhiều việc làm, đời sống nhân dân trong khu vực được cải thiện khá hơn. 

2.3 Dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

Năm 2014, dân số toàn huyện khoảng 82.754 người với mật độ 175,01 

người/km
2
. Cơ cấu dân số phân theo giới tính là 50,39 % nam; 49,61 % nữ. 

Nguồn lực lao động trên địa bàn huyện khá dồi dào với 47.802 lao động trong độ 

tuổi, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. Trong đó, lượng lao động tập 

trung trong ngành nông - lâm nghiệp; thủy sản khá đông. Thu nhập bình quân đầu 

người ở Kiên Lương theo giá thực tế đạt mức bình quân 53,86 triệu đồng/năm; 

phấn đấu năm 2016 đạt mức 58,9 triệu đồng/năm, tính chung cho trên địa bàn và 

28,42 triệu đồng/người tính riêng cho kinh tế địa phương và cao hơn bình quân 

tỉnh Kiên Giang (25,4 triệu đồng/người). 
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2.4 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

2.4.1 Giao thông 

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện hiện nay phát triển đồng bộ cả 

đường bộ và đường thủy, trong đó: 

- Đường bộ: trên địa bàn huyện có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy 

qua như: quốc lộ 80 dài 29 km; đường tỉnh 971 (đường tỉnh 11) dài 17 km  và 

đường tỉnh 970B (đường tỉnh T3) đoạn qua huyện dài 15 km. Ngoài ra, còn có 

các tuyến đường nội thị và giao thông nông thôn tạo nên mạng lưới giao thông 

rộng khắp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Đường thủy: thế mạnh giao thông thủy của huyện là có tuyến kênh quốc 

gia Rạch Giá – Hà Tiên nối với kênh Cái Sắn về Tp. Hồ Chí Minh. Đoạn đi qua 

huyện có chiều dài 22,2 km, mặt rộng 50-60 m, hiện là tuyến vận chuyển hàng 

hóa từ Kiên Lương đi Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu 

Long. Ngoài ra, còn có các tuyến đường thủy nội vùng là các kênh trục, bao gồm: 

kênh T3, T4, T5, Nông trường, Tuần Thống, Lung Lớn 1, Lung Lớn 2, Tám 

Thước, Ba Hòn…. Các tuyến này có chiều rộng từ 15-25m, cao trình đáy từ -3m 

đến -4 m. 

Về đường biển: đã xây dựng một số cảng quan trọng như cảng nước sâu Hòn 

Chông có thể tiếp nhận tàu 5.000 tấn, nhưng đang bị xuống cấp; cảng chuyên 

dùng của Holcim có thể tiếp nhận tàu 8.000 tấn, đang sử dụng tốt. Đang chuẩn bị 

xây cảng than phục vụ trung tâm nhiệt điện, mời gọi đầu tư xây dựng nâng cấp 

cảng Hòn Chông. Đây là cơ hội cho hợp lực nạo vét luồng lạch để có thể tiếp 

nhận được tàu có trọng tải lớn, từng bước xây dựng cụm cảng ở Kiên Lương đủ 

sức phục vụ xuất nhập khẩu cho Kiên Giang và vùng Tứ Giác Long Xuyên. 

Ngoài các cảng biển, đã xây dựng các bến tàu khách Hòn Chông - Phú Quốc, Ba 

Hòn – Hòn Heo, các cầu cảng sông cho vận tải nội vùng. 

2.4.2 Thủy lợi  

- Phối hợp vận hành khá tốt các cống ngăn mặn, cơ bản đáp ứng yêu cầu 

sản xuất nông nghiệp và nuôi thủy sản; đắp 04/07 đập ngăn mặn, tranh thủ 

nguồn vốn của trên triển khai nạo vét 07/14 tuyến kênh dẫn nước phục vụ cho 

sản xuất, với chiều dài khoảng 22 km.  

- Trên địa bàn huyện đã hình thành một hệ thống kênh trục và kênh cấp 1 có 

12 tuyến kênh với nhiệm vụ chính là thoát lũ, dẫn nước tưới tiêu và giao thông 

thủy. Nhìn chung các kênh có kích thước lớn bề rộng mặt kênh bình quân 20-
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45m, cao trình đáy biến đổi từ -3 đến -4m. Hệ thống này được quy hoạch thẳng 

thuận dòng chảy, tuy nhiên một số kênh bị bồi lắng, bờ kênh bị sạt lở, nên khả 

năng thoát và dẫn nước bị hạn chế.   

- Để phục vụ sản xuất, ngoài hệ thống công trình cấp 1, còn có hệ thống 

kênh thủy lợi cấp 2 đang hình thành và phát triển với 24 tuyến kênh. Nhìn chung 

hệ thống thủy lợi cấp 2 phát triển không đồng đều giữa các khu vực và chưa có sự 

đồng bộ giữa các công trình đào đắp và công trình xây đúc. Mật độ thấp, kích 

thước nhỏ, đặc biệt là quá nông, do vậy không đảm bảo phân phối nước từ kênh 

cấp 1 vào các vùng và thoát nước ra. Không có phân cấp kênh rõ ràng và phát 

triển kênh không theo quy hoạch nên dẫn đến khó cấp thoát và triệt tiêu lẫn nhau. 

Những vùng sản xuất lúa lâu năm có mật độ kênh dày hơn những vùng từ đất 

rừng mới chuyển qua sản xuất lúa. Kênh cấp 2 có kích thước đáy 4-8m, cao trình 

đáy – 0,8 đến -1,2m, hàng năm thường bị lũ bồi lắng mạnh. 

- Hệ thống thủy lợi nội đồng được tính từ hệ thống sau cấp 2, bao gồm các 

kênh mương chân rết, các công trình lấy nước, tiêu thoát nước mặt ruộng. Hiện 

trạng của hệ thống nội đồng hiện nay phát triển còn thấp, manh mún, mang tính tự 

phát và thiếu đồng bộ.  

Nhìn chung, các công trình thủy lợi khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát 

huy hiệu quả, tạo được bờ bao khép kín, cơ bản đáp ứng tước tiêu, ngăn mặn, 

nâng cao năng suất cây trồng và thúc đẩy phong trào nuôi thủy sản phát triển 

huyện, tạo điều kiện cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông nông thôn, 

gắn liền với bố trí dân cư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất nông 

nghiệp, phục vụ sinh hoạt và giao lưu hàng hóa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

mưa lũ nhiều công trình thủy lợi bị bồi lắng, mạng lưới thủy bộ nội đồng phát 

triển thiếu đồng bộ, ý thức bảo vệ các công trình của người dân còn hạn chế, 

nhiều công trình chưa phát thuy hết tác dụng, từ đó làm ảnh hưởng đến sản xuất, 

khó khăn trong việc gieo sạ tập trung theo lịch thời vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật và yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thủy lợi chưa gắn với quy hoạch phát triển dân cư, giao 

thông nông thôn, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, bờ bao khép kín. 

2.4.3 Giáo dục đào tạo 

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện phát triển khá toàn diện, chất 

lượng giảng dạy và học tập được nâng lên rõ rệt. Toàn huyện có có 5 trường 

mầm non; tiểu học có 8 trường, trung học cơ sở có 2 trường, trung học phổ 

thông có 2 trường, 1 trường bổ túc văn hóa và giáo dục thường xuyên và 1 
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Trung tâm dạy nghề vùng Tứ giác Long Xuyên. 

Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, 

gắn thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn tiếp tục được đến trường, góp phần giảm học sinh bỏ học ở các cấp và tăng 

tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và học sinh mầm non. Kết quả năm 

học 2014-2015: xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, xét 

tốt nghiệp THCS đạt 99,90% (tăng 0,14% so với năm học trước), tích cực tuyên 

truyền và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

quốc gia đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 

95,5% (tăng 2,01% so với cùng kỳ năm học trước), phổ cập giáo dục THCS đạt 

89,97% (tăng 0,89%). Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phát 

triển giáo dục; toàn huyện có 08/08 xã, thị trấn công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; có 09/24 trường đạt chuẩn quốc gia, (tăng 02 

trường); có 25/26 điểm trường đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp. 

2.4.4 Y tế 

Mạng lưới y tế được mở rộng từ huyện xuống ấp. Tính đến nay, toàn huyện 

có 01 bệnh viện đa khoa có 150 giường bệnh với trang thiết bị đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh và 8 trạm y tế của 8 xã, thị trấn với tổng số 54 giường bệnh. 

Tuyến y tế cơ sở được tăng cường hiện có 07/08 trạm y tế đạt chuẩn theo quy 

định. Đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, 100% số 

trạm y tế có bác sĩ. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được quan tâm, đội ngũ y 

bác sĩ, trang thiết bị được tăng cường. Tăng cường triển khai thực hiện các 

chương trình y tế quốc gia, phòng chống dịch bệnh, chú trọng các bệnh truyền 

nhiễm có khả năng gây dịch như sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A, Sởi, 

Mers-CoV; mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, các thiết bị y tế được đầu tư, cơ 

bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân (đầu tư sửa chữa và xây mới 

7/8 trạm y tế, giải phóng mặt bằng phòng khám đa khoa khu vực xã Bình An). Tổ 

chức triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ 01/01/2015), gắn với 

tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đến nay tỷ 

lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 47,86%. 

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu 

dùng được quan tâm, đã kiểm tra 591 cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống, 

phát hiện có 45 cơ sở vi phạm và đã được xử lý (xử phạt 03 cơ sở, nhắc nhở 33 cơ 
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sở, viết cam kết 09 cơ sở). Công tác thông tin, giáo dục truyền thông dân số được 

triển khai thường xuyên, ý thức người dân về kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe 

sinh sản được nâng lên, số người áp dụng các biện pháp tránh thai mới đạt 64%. 

2.4.5 Văn hóa, thể dục thể thao 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục thể thao 

tiếp tục phát triển, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống 

tinh thần cho nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 01 nhà 

văn hóa của Nhà máy xi măng Hà Tiên, 1 nhà thiếu nhi, Đài truyền thanh Huyện, 

7 bưu điện văn hóa xã, 5 trạm truyền thanh và 8 tủ sách ở địa bàn xã, thị trấn.  

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, thể 

thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm: 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương; Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer; 

các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất 

đất nước; ngày Quốc tế lao động; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối 

hợp tổ chức cắm mốc khu du lịch Hòn Phụ Tử; khảo sát chọn vị trí đầu tư xây 

dựng Bia tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tập trung sửa chữa hoàn thành 

các pa nô tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng lên chất lượng 

phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, tỷ lệ đăng ký danh hiệu văn 

hóa có 86,6% hộ gia đình, 97,7% ấp, khu phố và 93,1% cơ quan, đơn vị; duy trì 

xã đạt chuẩn văn hóa. Lập biên bản 15 hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép trong 

khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hải Sơn. Chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành 814 

tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa trên địa bàn, qua kiểm tra đã 

lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở. 

2.4.6 Quốc phòng, an ninh 

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương có nhiều 

tiến bộ. Đã kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nhiệm vụ quốc phòng với phát 

triển kinh tế - xã hội. Các kế hoạch phòng thủ sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo 

phục vụ chiến đấu được xây dựng và thường xuyên điều chỉnh bổ sung phù hợp 

với tình hình nhiệm vụ mới. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt so với dân số. 

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các 

đối tượng theo kế hoạch. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu 

trên giao. 
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An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được quan tâm tăng cường 

chỉ đạo. Đã chủ động hơn trong công tác nắm địa bàn, nắm đối tượng, phát động 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với thực hiện có hiệu quả các 

chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy, mua bán phụ nữ và trẻ 

em. Tình hình an ninh chính trị giữ ổn định. 

3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường 

3.1 Những thuận lợi 

Có vị trí địa lý khá thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nằm 

trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm của tỉnh là TP Rạch Giá – Hà Tiên – Phú 

Quốc, có quốc lộ 80 nối TP Rạch Giá là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa, 

khoa học - kỹ thuật của tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế, 

văn hóa, xã hội và liên kết giữa huyện Kiên Lương với các huyện trong tỉnh và 

với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long; có cảng biển, cảng cá có thể tiếp 

nhận hàng hóa, nguồn cá từ các nơi về các nhà máy đông lạnh và cũng là nơi 

xuất hàng hóa đi các nơi. 

Quỹ đất đai còn dồi dào, trong tương lai đây là nguồn tài nguyên vô cùng 

quý giá để đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các 

khu đô thị mới, các công trình văn hoá, giáo dục, y tế phục vụ nhân dân. 

Ngành nông nghiệp – thủy sản của huyện thời gian qua tăng về diện tích 

lẫn số lượng, chất lượng, đang dần hình thành các vùng chuyên canh có quy mô, 

diện tích lớn, từng bước tạo nên một nền nông nghiệp sạch với chất lượng hàng 

hóa ngày càng được nâng cao nhằm phục vụ cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững tạo tiền đề tốt để phát 

huy tinh thần đoàn kết, bảo vệ Tổ quốc. 

3.2 Những mặt hạn chế 

Địa hình thấp và phần lớn là diện tích đất phèn nên mô hình sản xuất tương 

đối đơn giản chủ yếu là cây lúa nước, cây ngắn ngày và nuôi trồng thuỷ sản. Diện 

tích đất phèn lớn cộng với tình trạng lũ vùng tứ giác Long Xuyên đổ về và ảnh 

hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn từ biển Tây đã hạn chế đến phát triển sản 

xuất nông nghiệp – nông thôn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng nhưng chưa tương xứng với tiềm 

năng lợi thế của huyện, kinh tế tập thể còn phát triển chậm, một số chỉ tiêu về 
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phát triển văn hóa xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra. 

Biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ có nhiều tác động xấu tới sự phát triển kinh tế - 

xã hội và sức khoẻ con người, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long nói 

chung và huyện Kiên Lương nói riêng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng khá 

nặng nề của sự biến đổi khí hậu nên sẽ gây khó khăn cho mục tiêu đẩy nhanh tốc 

độ tăng trưởng kinh tế mà huyện đã đề ra. 
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PHẦN THỨ II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kiên 

Lương 

1.1 Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ trong năm kế 

hoạch 2015 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 theo quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Kiên Lương được 

phê duyệt tại quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 của UBND tỉnh 

Kiên Giang, với các chỉ tiêu đạt được như sau:  

Bảng 2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

 kế hoạch  

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7)=(6)-(5) 
(8)=(6)/(5)

*100% 

 

LOẠI ĐẤT 

 

47,284.74  47,329.12  44.38    

1 Đất nông nghiệp NNP 42,246.50 40,959.26 -1,287.24 96.95 

1.1 Đất trồng lúa LUA 26,321.85 22,897.85 -3,424.00 86.99 

  

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước LUC 
24,299.24 22,246.80 -2,052.44 91.55 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 474.76 315.31 -159.45 66.41 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2,321.54 1,774.60 -546.94 76.44 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1,667.59 1,470.20 -197.39 88.16 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 955.98 981.64 25.66 102.68 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1,194.29 546.43 -647.86 45.75 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 9,310.49 12,921.90 3,611.41 138.79 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   51.33 51.33   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4,292.01 5,778.28 1,486.27 134.63 

2.1 Đất quốc phòng CQP 56.86 126.24 69.38 222.02 

2.2 Đất an ninh CAN 5.19 5.24 0.05 100.96 
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2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 7.96 72.88 64.92 915.58 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 338.62 540.42 201.80 159.59 

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản SKS 
141.30   -141.30   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1,898.60 2,999.77 1,101.17 158.00 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 11.21 4.65 -6.56 41.48 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3.16 3.22 0.06 101.90 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 32.46 33.31 0.85 102.62 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 5.32 5.88 0.56 110.53 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
DKH   0.06 0.06   

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

  Đất giao thông DGT 474.60 1,359.82 885.22 286.52 

  Đất thủy lợi DTL 1,097.68 1,569.90 472.22 143.02 

  Đất công trình năng lượng DNL 263.71 16.92 -246.79 6.42 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0.88 0.70 -0.18 79.55 

  Đất chợ DCH 9.58 5.31 -4.27 55.43 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 25.41 29.51 4.10 116.14 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 20.20 19.34 -0.86 95.74 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 421.99 414.19 -7.80 98.15 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 324.15 315.50 -8.65 97.33 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 19.62 15.83 -3.79 80.68 

2.16 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp DTS 
  0.16 0.16   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 13.79 16.79 3.00 121.75 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 18.25 14.55 -3.70 79.73 

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm SKX 
717.97 1,043.71 325.74 145.37 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   1.05 1.05   
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2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   1.92 1.92   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.43 0.50 0.07 116.28 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 92.00 139.06 47.06 151.15 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 189.67 21.62 -168.05 11.40 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 746.23 591.58 -154.65 79.28 

Nguồn: QH, KHSDĐ đến năm 2020 và kết quả điều tra việc thực hiện kế hoạch năm 2015 

- Đất nông nghiệp 

Theo kế hoạch được phê duyệt, chỉ tiêu đất nông nghiệp của huyện năm 

2015 là 42.246,50 ha. Thực hiện là 40.959,26 ha, thấp hơn chỉ tiêu được duyệt là 

1.287,24 ha ha, đạt tỷ lệ 96,95 % so với kế hoạch. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa: chỉ tiêu được duyệt là 26.321,85 ha. Thực hiện là 22.897,85 

ha, đạt tỷ lệ 86,99% so với kế hoạch. Trong đó: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 24.299,24 ha. 

Thực hiện là 22.246,80 ha, đạt tỷ lệ 91,55 % với kế hoạch. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 474,76 ha. 

Thực hiện là 315,31 ha, đạt tỷ lệ 66,41 % so với kế hoạch. 

- Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 2.321,54 ha. Thực 

hiện là 1.774,60 ha, đạt tỷ lệ 76,44 % so với kế hoạch. 

- Đất rừng phòng hộ chỉ tiêu được duyệt là 1.667,59 ha. Thực hiện là 

1.470,20 ha, đạt tỷ lệ 88,16% so với kế hoạch. 

- Đất rừng đặc dụng chỉ tiêu được duyệt là 955,98 ha. Thực hiện là 981,64 

ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 102,68%. 

- Đất rừng sản xuất chỉ tiêu được duyệt là 1.194,29 ha. Thực hiện là 546,43 

ha, đạt tỷ lệ 45,75% so với kế hoạch. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 9.310,49 ha. 

Thực hiện là 12.921,90 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 138,79%. 

- Đất phi nông nghiệp khác chỉ tiêu kế hoạch là 0,00 ha. Thực hiện là 51,33 

ha, do đó chỉ tiêu này thực hiện ngoài kế hoạch. 

- Đất phi nông nghiệp 

Theo kế hoạch được phê duyệt, chỉ tiêu đất phi nông nghiệp là 4.292,01 ha. 

Thực hiện là 5.778,28 ha, vượt so với chỉ tiêu được duyệt là 1.486,27 ha, với tỷ  
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lệ 134,63 %. Chi tiết các loại đất như sau: 

- Đất quốc phòng: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 56,86 ha. Thực hiện là 

126,24 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 222,02%. 

- Đất an ninh: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 5,19 ha. Thực hiện là 5,24 

ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 100,96 %. 

- Đất thương mại, dịch vụ: chỉ tiêu 7,96 ha. Thực hiện 72,88 ha, vượt so với 

kế hoạch với tỷ lệ là 915,58 %. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 

338,62 ha. Thực hiện là 540,42 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 159,59 %. 

- Đất cho hoạt động khoáng sản: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 141,30 ha. 

Thực hiện 0,00 ha, chưa đạt so với kế hoạch. 

 - Đất phát triển hạ tầng: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1.898,60 ha. Thực 

hiện là 2.999,77 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ là 158,00%.  

- Đất có di tích lịch sử văn hóa: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 25,41 ha. 

Thực hiện là 29,51 ha vượt so với kế hoạch với tỷ lệ 116,14%. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 20,20 ha. 

Thực hiện là 19,34 ha, đạt tỷ lệ 95,74 % so với kế hoạch. 

- Đất ở tại nông thôn chỉ tiêu được duyệt là 421,99 ha. Thực hiện 414,19 

ha, đạt tỷ lệ 98,15% so với kế hoạch. 

- Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 324,15  ha. Thực hiện là 

315,50 ha, đạt tỷ lệ 97,33 % so với kế hoạch.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 19.62 ha. 

Thực hiện là 15,83 ha, đạt tỷ lệ 80.68 % so với kế hoạch.  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 

là 0,00 ha. Thực hiện 0,16 ha, do đó chỉ tiêu này thực hiện ngoài kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất cơ sở tôn giáo: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 13,79 ha. Thực hiện là 

16,79 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ 121,75 %. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt là 18,25 ha. Thực hiện là 14,55 ha, đạt tỷ lệ 79,73 % so với kế  

hoạch. 



Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang 

26 
 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 

là 717,97 ha. Thực hiện 1.043,71 ha vượt so với kế hoạch với tỷ lệ 145,37 %. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng chỉ tiêu được duyệt là 0,00 ha. Thực hiện là 1,05 

ha, do đó chỉ tiêu này thực hiện ngoài kế hoạch. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng chỉ tiêu được duyệt là 0,00 ha. Thực 

hiện là 1,92 ha, do đó chỉ tiêu này thực hiện ngoài kế hoạch. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 0,43 ha. Thực hiện 

là 0,50 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ 116.28 %.   

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 92,00 ha. 

Thực hiện là 139,06 ha, vượt so với kế hoạch với tỷ lệ 151.15 %. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 189,67 ha. 

Thực hiện là 21,62 ha, đạt tỷ lệ 11.40% so với kế hoạch. 

- Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng: chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 746,23 ha, thực hiện 

591,58 ha, thấp hơn chỉ tiêu 154,65 ha, đạt 79,28% so với kế hoạch. 

1.2 Tình hình thực hiện các công trình dự án trong năm kế hoạch 

Trên cơ sở chấp thuận của HĐND tỉnh và Quyết định phê duyệt kế hoạch 

sử dụng đất năm 2015 của UBND tỉnh, UBND huyện Kiên Lương đã đăng ký 

thực hiện 29 công trình, dự án trong năm 2015 trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

Bảng 2.2 Danh mục các công trình dự án đăng ký trong năm kế hoạch 2015 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
 Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

 
Đất quốc phòng 

     
1 Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Điền 0,06 

 
0,06 DTT xã Hòa Điền 

2 Ban chỉ huy quân sự xã Bình Trị 0,03 
 

0,03 NTS xã Bình Trị 

3 Ban chỉ huy quân sự xã Bình An 0,06 
 

0,06 ONT xã Bình An 

 
Đất An ninh 

     
1 Trụ sở làm việc công an xã Dương Hòa 0,04 

 
0,04 TSC xã Dương Hòa 

2 
Trụ sở làm việc Đội PCCC&CHCN huyện 

Kiên Lương 
0,64 

 
0,64 CLN TT. Kiên Lương 

 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm     
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1 
Dự án khai thác đá vôi (Công ty Cp khai 

thác khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 
4.60 

 
4.60 

 
TT. Kiên Lương 

2 
Dự án khai thác đá vôi (Công ty Cp khai 

thác khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 
4.80 

 
4.80 

 
TT. Kiên Lương 

3 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mỏ đá 

Sơn Trà của công ty TNHH khoán sản 

Thiên Nhiên 

8.40 
 

8.40 RPH xã Bình An 

4 
Khu khai thác đất, đá san lắp tại mỏ đá 

Sơn Trà của công ty TNHH Hải Vân 
8.20 

 
8.20 RPH xã Bình An 

5 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mõ đá 

Sơn Trà của công ty TNHH khai thác 

khoản sản &XD Miền Nam 

8.40 
 

8.40 RPH xã Bình An 

6 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mõ đá 

Sơn Trà của công ty TNHH MTV Toàn 

Thịnh Phát 

8.20 
 

8.20 RPH xã Bình An 

7 
Khu khai thác Đá vôi tại núi Cà Đa (Theo 

QĐ 14) 
2.60 

 
2.60 RPH xã Dương Hòa 

 
Đất giao thông 

    

  

1 Đường vào khu du lịch Hang Tiền 2.42 
 

2.42 RPH xã Bình An 

 
Đất cho hoạt động khoáng sản 

    
  

1 
Khu khai thác than bùn tại Lung Hòa Điền 

(Theo QĐ 14) 
77.00 

 
77.00 NTS xã Hòa Điền 

2 
Khu khai thác than bùn tại Kênh 7 (Theo 

QĐ 14) 
18.00 

 
18.00 NTS xã Hòa Điền 

 
Đất giáo dục 

    
  

1 Trường MN Dương Hoà (Điểm Tà Săng) 0.15 
 

0.15 CLN xã Dương Hòa 

2 Trường THCS Bình An (Điểm Bãi Giếng) 0.50 
 

0.50 CLN xã Bình An 

3 Trường MN Hoà Điền (Điểm Hoà Giang) 0.02 
 

0.02 CLN xã Hòa Điền 

4 
Trường THCS TT Kiên Lương 1 (Điểm 

Chính) 
0.02 

 
0.02 CLN TT. Kiên Lương 

5 
Trường THCS TT Kiên Lương 4 (Điểm 

Chính) 
0.70 

 
0.70 CLN TT. Kiên Lương 

6 Trường TH Bình Trị (Điểm Song Chinh) 0.10 
 

0.10 CLN xã Bình Trị 

7 Trường TH Bình Trị (Điểm Song Chinh) 0.17 
 

0.17 CLN xã Bình Trị 

8 
Trường TH Bình Trị (Điểm Rạch Đùng 

mới) 
0.17 

 
0.17 CLN xã Bình Trị 

9 Trường THCS Kiên Bình (Điểm Chính) 0.23 
 

0.23 CLN xã Kiên Bình 

10 Trường MN Bình An (Điểm Hòn Trẹm) 0.33 
 

0.33 CLN xã Bình An 

11 Trường TH Bình An (Điểm Ba Trại) 0.43  
0.10 CLN xã Bình An 

 
0.33 ONT xã Bình An 

12 
Trường PTCS Hòn Nghệ (Điểm Bãi Nam 

1) 
0.20 

 
0.20 CLN xã Hòn Nghệ 

 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

    

  

1 

Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón Địa 

Long (Chi nhánh Công ty Cp khai thác 

khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 

0.26 
 

0.26 CLN TT. Kiên Lương 

 
Đất thương mại dịch vụ 
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1 
Khu dân cư - DLST-nghỉ dưỡng cao cấp 

ấp Ba Núi 
7.96 

 
7.96 

HNK, 

NTS 

TT. Kiên Lương,  

Bình An, Bình 

Trị 

Đến nay, UBND huyện đã triển khai thực hiện được 16/29 dự án. Trong đó: 

01 dự án đất an ninh; 06 dự án sử dụng đất làm vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; 

01 dự án đất giao thông; 01 dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản; 05 dự 

án sử dụng đất cho giáo dục; 01 dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; 01 dự 

án đất thương mại dịch vụ. Cụ thể: 

Bảng 2.3 Danh mục các công trình dự án đã thực hiện trong năm kế hoạch 2015 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

 
Đất An ninh 

     
1 Trụ sở làm việc công an xã Dương Hòa 0,04 

 
0,04 TSC xã Dương Hòa 

 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
          

1 
Dự án khai thác đá vôi (Công ty Cp khai 

thác khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 
4.60   4.60   TT. Kiên Lương 

2 
Dự án khai thác đá vôi (Công ty Cp khai 

thác khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 
4.80   4.80   TT. Kiên Lương 

3 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mỏ đá Sơn 

Trà của công ty TNHH khoán sản Thiên 

Nhiên 

8.40   
        

8.40  

ONT; 

DGD; 

CLN 

xã Bình An 

4 
Khu khai thác đất, đá san lắp tại mỏ đá Sơn 

Trà của công ty TNHH Hải Vân 
8.20   

        

8.20  
RPH xã Bình An 

5 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mõ đá Sơn 

Trà của công ty TNHH khai thác khoản sản 

&XD Miền Nam 

8.40   
        

8.40  
RPH xã Bình An 

6 

Khu khai thác đất, đá san lắp tại mõ đá Sơn 

Trà của công ty TNHH MTV Toàn Thịnh 

Phát 

8.20   8.20 RPH xã Bình An 

 
Đất giao thông           

1 Đường vào khu du lịch Hang Tiền 2.42   
        

2.42  

RPH; 

CLN 
xã Bình An 

 
Đất cho hoạt động khoáng sản           

1 
Khu khai thác than bùn tại Lung Hòa Điền 

(Theo QĐ 14) 
77.00   

      

77.00  
NTS xã Hòa Điền 

 
Đất giáo dục           

1 Trường TH Bình Trị (Điểm Song Chinh) 0.17   0.17 CLN xã Bình Trị 

2 
Trường TH Bình Trị (Điểm Rạch Đùng 

mới) 
0.17   0.17 CLN xã Bình Trị 
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3 Trường MN Bình An (Điểm Hòn Trẹm) 0.33   0.33 CLN xã Bình An 

4 Trường TH Bình An (Điểm Ba Trại) 0.43 

  0.10 CLN xã Bình An 

  
        

0.33  
ONT xã Bình An 

5 
Trường PTCS Hòn Nghệ (Điểm Bãi Nam 

1) 
0.20   

        

0.20  
CLN xã Hòn Nghệ 

 
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp           

1 

Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón Địa 

Long (Chi nhánh Công ty Cp khai thác 

khoáng sản và xây dựng Miền Nam) 

0.26   
        

0.26  
CLN TT. Kiên Lương 

 
Đất thương mại dịch vụ           

1 
Khu dân cư - DLST-nghỉ dưỡng cao cấp ấp 

Ba Núi 
7.96   7.96 

HNK, 

NTS 

TT. Kiên Lương,  

Bình An, Bình 

Trị 

Còn lại 13/29 dự án chưa triển khai thực hiện, trong đó: 03 dự án đất quốc 

phòng; 01 dự án đất an ninh; 01 dự án đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm; 01 dự án đất cho hoạt động khoáng sản; 07 dự án đất xây dựng cơ sở giáo 

dục đào tạo. Đề nghị chuyển sang thực hiện trong năm 2016. Cụ thể: 

Bảng 2.4 Danh mục các công trình dự án chưa triển khai thực hiện trong năm kế 

hoạch 2015, chuyển sang thực hiện trong năm 2016 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích (ha)  

Sử dụng 

vào loại đất 

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

 
Đất quốc phòng 

     
1 Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Điền 0,06 

 
0,06 DTT xã Hòa Điền 

2 Ban chỉ huy quân sự xã Bình Trị 0,03 
 

0,03 NTS xã Bình Trị 

3 Ban chỉ huy quân sự xã Bình An 0,06 
 

0,06 ONT xã Bình An 

 
Đất An ninh 

     

1 
Trụ sở làm việc Đội PCCC&CHCN huyện Kiên 

Lương 
0,64 

 
0,64 CLN 

TT. Kiên 

Lương 

 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm           

1 
Khu khai thác Đá vôi tại núi Cà Đa (Theo QĐ 

14) 
2.60   

        

2.60  
RPH 

xã Dương 

Hòa 

 
Đất cho hoạt động khoáng sản           

1 
Khu khai thác than bùn tại Kênh 7 (Theo QĐ 

14) 
18.00   

      

18.00  
NTS xã Hòa Điền 

 
Đất giáo dục           

1 Trường MN Dương Hoà (Điểm Tà Săng) 0.15   
        

0.15  
CLN 

xã Dương 

Hòa 

2 Trường THCS Bình An (Điểm Bãi Giếng) 0.50   
        

0.50  
CLN xã Bình An 

3 Trường MN Hoà Điền (Điểm Hoà Giang) 0.02   0.02 CLN xã Hòa Điền 
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4 
Trường THCS TT Kiên Lương 1 (Điểm 

Chính) 
0.02   0.02 CLN 

TT. Kiên 

Lương 

5 
Trường THCS TT Kiên Lương 4 (Điểm 

Chính) 
0.70   0.70 CLN 

TT. Kiên 

Lương 

6 Trường TH Bình Trị (Điểm Song Chinh) 0.10   0.10 CLN xã Bình Trị 

7 Trường THCS Kiên Bình (Điểm Chính) 0.23   0.23 CLN xã Kiên Bình 

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng đã bổ sung thêm danh 

mục công trình thực hiện trong năm kế hoạch 2015: 03 dự án theo thông báo số 

186/TB-HĐND ngày 27/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 14 dự 

án theo thông báo số 01/TB-HĐND ngày 06/01/2016 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: 

Bảng 2.5 Danh mục các công trình dự án bổ sung thực hiện trong năm  

kế hoạch 2015 theo thông báo số 186/TB-HĐND 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

1 Công trình quốc phòng tại núi Hang Tiền 30,00   NTS Bình An 

2 
Kênh dẫn nước biển phục vụ nuôi tôm  

công nghiệp tại xã Bình Trị 
2,80   RPH Bình Trị 

3 Chợ Kiên Lương 1,07   CLN TT. Kiên Lương 

Đến nay, UBND huyện Kiên Lương đã triển khai thực hiện được 2/3 dự án 

theo thông báo 186/TB-HĐND, gồm: 

- Kênh dẫn nước biển phục vụ nuôi tôm công nghiệp tại xã Bình Trị; 

- Chợ Kiên Lương. 

Còn lại 01 dự án chuyển sang thực hiện trong năm 2016 là: Công trình 

quốc phòng tại núi Hang Tiền. 

Bảng 2.6 Danh mục các công trình dự án bổ sung thực hiện trong năm  

kế hoạch 2015 theo thông báo số 01/TB-HĐND 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

1 Cầu Cây Me 1,33  1,33 
LUC; 

RPH 
Dương Hòa 
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2 Cầu Đồng Hòa (kênh Nông trường) 0,26  0,26 CLN Hòa Điền 

3 Đường Nông Trường (từ RGHT - Đồng Hòa) 10,06  10,06 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

4 Cầu Rạch Đùng 0,33  0,33 
RPH; 

NTS 
Bình Trị 

5 
Kênh và đường Đồng Hòa 2 (từ kênh nông 

trường đến kênh T2-1) 
14,27  14,27 

LUC; 

RPH; 

NTS 

Hòa Điền 

6 Kênh và đường T2-1 (từ RGHT- Đồng Hòa) 10,70  10,70 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

7 Kênh 8 (RGHT-1000) - TV2 3,33  3,33 

LUC; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

8 Kênh 9 (RGHT-1000) - TV2 3,95  3,95 

LUC; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

9 Kênh 6 (RGHT-1000) - TV2 4,26  4,26 

RPH; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

10 Cống ngầm ngang lộ Hòn Heo - Cờ Trắng 0,03  0,03 NTS Dương Hòa 

11 Cống ven kênh Lung Lớn 1 Bờ T 0,46  0,46 CLN Bình Trị 

12 Kênh 6 (RGHT-1000) 4,26  4,26 

RPH; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

13 Kênh Nông Trường 2 9,00  9,00 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

14 Đường điện trung thế 3 pha T2-1 0,20  0,20 CLN Hòa Điền 

Đến nay, UBND huyện Kiên Lương đã triển khai thực hiện được 12/14 dự 

án theo thông báo 01/TB-HĐND, gồm: 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

1 Cầu Cây Me 1,33  1,33 
LUC; 

RPH 
Dương Hòa 

2 Cầu Đồng Hòa (kênh Nông trường) 0,26  0,26 CLN Hòa Điền 

3 Đường Nông Trường (từ RGHT - Đồng Hòa) 10,06  10,06 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

4 Cầu Rạch Đùng 0,33  0,33 
RPH; 

NTS 
Bình Trị 

5 
Kênh và đường Đồng Hòa 2 (từ kênh nông 

trường đến kênh T2-1) 
14,27  14,27 

LUC; 

RPH; 

NTS 

Hòa Điền 

6 Kênh và đường T2-1 (từ RGHT- Đồng Hòa) 10,70  10,70 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

7 Kênh 8 (RGHT-1000) - TV2 3,33  3,33 
LUC; 

CLN; 
Hòa Điền 
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NTS 

8 Kênh 9 (RGHT-1000) - TV2 3,95  3,95 

LUC; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

9 Kênh 6 (RGHT-1000) - TV2 4,26  4,26 

RPH; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

10 Cống ngầm ngang lộ Hòn Heo - Cờ Trắng 0,03  0,03 NTS Dương Hòa 

11 Cống ven kênh Lung Lớn 1 Bờ T 0,46  0,46 CLN Bình Trị 

12 Kênh 6 (RGHT-1000) 4,26  4,26 

RPH; 

CLN; 

NTS 

Hòa Điền 

Còn lại 2/14 dự án chuyển sang thực hiện trong năm 2016: 

STT Hạng mục 

 Diện tích 

quy hoạch 

(ha)  

Diện 

tích hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã)  Diện 

tích 

(ha)  

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

1 Kênh Nông Trường 2 9,00  9,00 
CLN; 

NTS 
Hòa Điền 

2 Đường điện trung thế 3 pha T2-1 0,20  0,20 CLN Hòa Điền 

1.3 Kết quả thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển 

mục đích sử dụng đất 

Trong năm 2015, kết quả thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 

đạt được như sau: 

- Diện tích đất được giao: 173.02 ha. 

- Diện tích đất cho thuê: 274.20 ha. 

- Diện tích đất đã thu hồi: 132.63 ha. 

- Diện tích đất đã chuyển mục đích: 114.35 ha. 

2. Những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện đã đáp ứng được yêu cầu của 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm. Tuy nhiên, chưa tạo được 

bước đột phá trong việc thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn. 

Thiếu sự phối hợp giữa các ban, ngành và địa phương trong việc tổ chức 

thực hiện kế hoạch do đó một số công trình dự án chưa được triển khai thực 

hiện, phải chuyển sang năm sau để thực hiện. 
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3. Nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hổ trợ tái định cư khi thu hồi đất 

để thực hiện các dự án đăng ký trong năm kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc dẫn đến dự án chậm triển khai thực hiện hoặc không triển khai được 

nên chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt theo mục tiêu đề ra. 

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện kế 

hoạch chưa được sâu sát, cũng như chưa kiên quyết xử lý tình trạng tự ý chuyển 

đổi cơ cấu sử dụng đất ngoài kế hoạch. 

Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình dự án của 

một số ngành, địa phương khá nhiều nhưng do chưa dự báo được chính xác 

nguồn vốn đầu tư. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư xây dựng của huyện phần lớn 

phụ thuộc vào ngân sách của Trung ương và tỉnh nên khi nguồn vốn gặp khó 

khăn dẫn đến không thực hiện được các công trình, dự án như đã đăng ký. 
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PHẦN THỨ III  

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn huyện Kiên 

Lương 

1.1 Đất nông nghiệp 

Đến năm 2016, cấp tỉnh phân bổ là 40.799,42 ha, chiếm 86.20 % tổng diện 

tích tự nhiên. 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT. Kiên Lương: 2.205,85 ha; xã Bình 

An: 2.802,95 ha; xã Bình Trị: 5.166,74 ha; xã Dương Hòa: 3.598,37 ha; xã Hòa 

Điền: 11.105,69 ha; xã Hòn Nghệ: 313,09 ha; xã Kiên Bình: 15.212,62 ha; xã 

Sơn Hải: 394,11ha. 

1.2 Đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2016, cấp tỉnh phân bổ là 5.981,62 ha, chiếm 12,64 % tổng diện 

tích tự nhiên. 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT. Kiên Lương: 1.406,21 ha; xã Bình 

An: 1.028,95 ha; xã Bình Trị: 591,33 ha; xã Dương Hòa: 450,01 ha; xã Hòa 

Điền: 1.015,16 ha; xã Hòn Nghệ: 28,67 ha; xã Kiên Bình: 1.435,56 ha; xã Sơn 

Hải: 25,73 ha. 

1.3 Đất chưa sử dụng 

Đến năm 2016, cấp tỉnh phân bổ là 548,08 ha, chiếm 1,16 % tổng diện tích 

tự nhiên. 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã: TT. Kiên Lương: 72,29 ha; xã Bình 

An: 134,05 ha; xã Bình Trị: 196,45 ha; xã Dương Hòa: 119,98 ha; xã Hòn Nghệ: 

4,95 ha; xã Sơn Hải: 20,36 ha. 

Bảng 3.1 Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tỉnh Kiên Giang phân bổ trên 

địa bàn huyện Kiên Lương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Kiên 

Lương 

xã 

Bình 

An 

xã 

Bình 

Trị 

xã 

Dương 

Hòa 

xã Hòa 

Điền 

xã 

Hòn 

Nghệ 

xã Kiên 

Bình 

xã 

Sơn 

Hải 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+...

+(12) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I LOẠI ĐẤT   47,329.12 3,684.35 3,965.95 5,954.52 4,168.36 12,120.85 346.71 16,648.18 440.20 

1 Đất nông nghiệp NNP 40,799.42 2,205.85 2,802.95 5,166.74 3,598.37 11,105.69 313.09 15,212.62 394.11 



Báo cáo thuyết minh Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kiên Lương – tỉnh Kiên Giang 

35 
 

1.1 Đất trồng lúa LUA 22,894.97 378.96 244.70 676.46 159.58 7,284.63   14,150.64   

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 22,243.92 378.96 152.14 632.16 159.58 6,770.44   14,150.64   

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 651.05   92.56 44.30   514.19       

  Đất trồng lúa nương LUN                   

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 315.31 141.38 2.89 25.40 17.06 45.35   83.23   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1,745.07 335.07 382.52 121.72 115.96 202.46 149.61 397.09 40.64 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1,426.77 69.41 503.69 60.21 276.76   163.48   353.22 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 981.64   755.15 226.49           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 546.43 5.61   1.00   73.79   466.03   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 12,837.90 1,275.42 914.00 4,055.46 3,029.01 3,499.46   64.30 0.25 

1.8 Đất làm muối LMU                   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 51.33             51.33   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5,981.62 1,406.21 1,028.95 591.33 450.01 1,015.16 28.67 1,435.56 25.73 

2.1 Đất quốc phòng CQP 156.39 25.23 34.89 0.03 3.36 0.06 2.01 90.64 0.17 

2.2 Đất an ninh CAN 6.08 5.79     0.09   0.20     

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                   

2.4 Đất khu chế xuất SKT                   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 72.88 15.41 42.60   12.62     2.25   

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 559.82 283.35 60.66 0.44 49.93 159.62 0.04 5.78   

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 18.00         18.00       

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

huyện, cấp xã 

DHT 3,062.47 473.43 186.54 466.74 281.69 680.38 5.03 961.16 7.50 

  
Đất xây dựng cơ sở văn 
hóa 

DVH 4.65 3.73     0.92         

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3.22 2.27 0.29 0.11 0.10 0.20 0.07 0.15 0.03 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo 

DGD 35.03 15.83 3.42 3.18 2.19 4.27 0.49 5.36 0.29 

  
Đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao 
DTT 5.82 4.22 0.83     0.42     0.35 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa 
học và công nghệ 

DKH 0.06             0.06   

  
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 

xã hội 
DXH                   

  Đất giao thông DGT 1,408.09 117.03 89.30 246.61 170.65 387.29 4.17 386.34 6.70 

  Đất thủy lợi DTL 1,582.24 311.09 92.11 216.76 107.66 287.96   566.66   

  Đất công trình năng lượng DNL 17.35 14.32       0.20 0.27 2.49 0.07 

  
Đất công trình bưu chính 
viễn thông 

DBV 0.70 0.33 0.02 0.08 0.04 0.04 0.03 0.10 0.06 

  Đất chợ DCH 5.31 4.61 0.57   0.13         

2.10 
Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa 

DDT 40.01   40.01             

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 19.34 17.55         0.22   1.57 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 415.48   110.12 52.40 73.59 81.83 20.08 62.36 15.10 
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2.14 Đất ở tại đô thị ODT 315.50 315.50               

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 15.83 6.87 2.94 4.20 0.33 0.47 0.24 0.37 0.41 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0.16 0.16               

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG                   

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 17.20 5.33 2.17 0.71 3.71 4.04 0.55   0.69 

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

táng 

NTD 14.55 0.56 3.93 0.61 3.20 5.89 0.30   0.06 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 1,102.61 205.02 534.98 66.14 16.71 21.54   258.22   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2.20 0.57 0.18 0.06   1.27   0.12   

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 1.92 1.92               

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.50 0.17 0.07   0.03       0.23 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối  

SON 139.06 44.70       41.75   52.61   

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 21.62 4.65 9.86   4.75 0.31   2.05   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   

3 Đất chưa sử dụng CSD 548.08 72.29 134.05 196.45 119.98   4.95   20.36 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN                   

5 Đất khu kinh tế* KKT                   

6 Đất đô thị* KDT                   

  

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

2. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện 

2.1 Nhóm đất nông nghiệp 

Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, hướng vào sản xuất 

các sản phẩm có giá trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản 

phẩm có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh mạnh, đáp ứng nhu cầu thị 

trường thời kỳ hội nhập và xuất khẩu; phù hợp tiêu chuẩn trong nước và quốc tế 

để cung cấp cho tỉnh và các vùng lân cận. 

Đến năm 2016, để phát triển theo định hướng trên, đồng thời nhằm đáp ứng 

cho nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội; phát triển công nghiệp,  

thương mại - dịch vụ theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Do đó, 

diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm đáng kể, chỉ còn 40.794,42 ha, thấp hơn chỉ 

tiêu cấp trên phân bổ là 5,00 ha. Trong đó, diện tích các loại đất như sau:  
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- Đất trồng lúa: diện tích là 22.893,47 ha thấp hơn chỉ tiêu cấp trên phân bổ 

là 1,50 ha. Trong đó: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước là 22.242,72 ha thấp hơn chỉ tiêu cấp trên 

phân bổ là 1,50 ha; 

+ Đất trồng lúa nước còn lại là 651,04 ha bằng với chỉ tiêu phân bổ; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích là 315,31 ha bằng với chỉ tiêu 

phân bổ; 

- Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 1.741,57  ha thấp hơn cấp trên phân bổ 

là 3,50 ha; 

- Đất rừng phòng hộ: 1.426,77 ha bằng với chỉ tiêu phân bổ; 

- Đất rừng đặc dụng: 981,64 ha bằng với chỉ tiêu phân bổ; 

- Đất rừng sản xuất: 546,43 ha bằng với chỉ tiêu phân bổ; 

- Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 12.837,90 ha bằng với chỉ tiêu phân 

bổ; 

- Đất nông nghiệp khác: 51,33 ha bằng với chỉ tiêu phân bổ. 

2.2 Nhóm đất phi nông nghiệp 

Nhằm thực hiện các công trình dự án phục vụ mục đích vì lợi ích quốc gia, 

lợi ích công cộng, an ninh quốc phòng nên trong năm 2016 nhu cầu sử dụng đất 

phi nông nghiệp trên địa bàn huyện là 5.986,62 ha, cao hơn chỉ tiêu cấp trên 

phân bổ là 6,00 ha. Trong đó, diện tích các loại đất như sau:  

a. Đất quốc phòng 

Năm 2015 diện tích là 126,24 ha. Kế hoạch năm 2016 là 156,39 ha, bằng 

với chỉ tiêu phân bổ, tăng 30,15 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.2 Danh mục công trình đất quốc phòng  

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

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

- 
Công trình quốc phòng 

tại núi Hang Tiền 
30.00   30.00 

RPH;CSD; 

NTS 

xã Bình 

An 

Thông báo số 186/TB-HĐND ngày 
27/8/2015 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kiên Giang 

- 
Ban chỉ huy quân sự xã 

Hòa Điền 
0.06   0.06 DTT 

xã Hòa 

Điền 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Ban chỉ huy quân sự xã 
Bình Trị 

0.03   0.03 NTS 
xã Bình 
Trị 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 
01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, 
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- 
Ban chỉ huy quân sự xã 

Bình An 
0.06   0.06 ONT 

xã Bình 

An 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang, 

 b. Đất an ninh 

Năm 2015 diện tích là 5,24 ha. Kế hoạch năm 2016 là 6,08 ha, tăng 0,84 ha 

so với năm 2015. 

Bảng 3.3 Danh mục công trình đất an ninh  

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

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

- 

Trụ sở làm việc Đội 

PCCC&CHCN huyện 
Kiên Lương 

0.64   0.64 CLN 
TT. Kiên 

Lương 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên 
Giang, 

- 
Trụ sở làm việc công 

an xã Hòn Nghệ 
0.20   0.20 CLN xã Hòn Nghệ 

 Tờ trình số 01/TTr-UBND xã Hòn 
Nghệ ngày 6/1/2016 được UBND 

huyện Kiên Lương chấp thuận 

duyệt số 77 ngày 10/2/2016 

 c. Đất thương mại dịch vụ 

Năm 2015 diện tích là 72,88 ha. Kế hoạch năm 2016 là 72,88 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

d. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Năm 2015 diện tích là 540,42 ha. Kế hoạch năm 2016 là 559,82 ha, bằng 

với chỉ tiêu phân bổ, tăng 19,40 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.4 Danh mục công trình đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

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

- 

Nhà máy vôi hóa và 

gạch nhẹ chưng áp, 

chế biến vật liệu xây 

dựng Hương Hải 

19.40   19.40 RPH;CLN 
xã  

Bình An 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên 
Giang, 

e. Đất cho hoạt động khoáng sản 

Năm 2015 diện tích là 0,00 ha. Kế hoạch năm 2016 là 18,00 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, tăng 18,00 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.5 Danh mục công trình đất cho hoạt động khoáng sản  

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại đất 

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

- 

Khu khai thác than 

bùn tại Kênh 7 (Theo 
QĐ 14) 

18.00   18.00 NTS 
xã Hòa 

Điền 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh Kiên 
Giang, 
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f. Đất phát triển hạ tầng 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa: năm 2015 diện tích là 4,65 ha. Kế hoạch năm 

2016 là 4,65 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

- Đất xây dựng cơ sở y tế: năm 2015 diện tích là 3,22 ha. Kế hoạch năm 

2016 là 3,22 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo: năm 2015 diện tích là 33,31 ha. Kế 

hoạch năm 2016 là 35,03 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, tăng 1,72 so với năm 

2015. 

Bảng 3.6 Danh mục công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo  

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

- 
Trường MN Dương Hoà 

(Điểm Tà Săng) 
0.15   0.15 CLN 

xã Dương 

Hòa 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường THCS Bình An 

(Điểm Bãi Giếng) 
0.50   0.50 CLN 

xã Bình 

An 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường MN Hoà Điền 
(Điểm Hoà Giang) 

0.02   0.02 CLN 
xã Hòa 

Điền 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường THCS TT Kiên 

Lương 1 (Điểm Chính) 
0.02   0.02 CLN 

TT. Kiên 

Lương 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường THCS TT Kiên 
Lương 4 (Điểm Chính) 

0.70   0.70 CLN 
TT. Kiên 

Lương 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường TH Bình Trị (Điểm 

Song Chinh) 
0.10   0.10 CLN 

xã Bình 

Trị 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- 
Trường THCS Kiên Bình 

(Điểm Chính) 
0.23   0.23 CLN 

xã Kiên 

Bình 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: năm 2015 diện tích là 5,88 ha. Kế 

hoạch năm 2016 là 5,82 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, giảm 0,06 ha so với năm 

2015 do chuyển sang đất phi nông nghiệp cùng nhóm. 

- Đất giao thông: năm 2015 diện tích là 1.359,82 ha. Kế hoạch năm 2016 

là 1.408,09 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, tăng 48,27 ha so với năm 2015. 
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Bảng 3.7 Danh mục công trình đất giao thông 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

 tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú 
Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

- Bến đò ngang sông ấp Kinh 1 0,10   0,10 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Bến đò ngang sông ấp Kinh 6 0,01   0,01 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 
HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Đường Võ Văn Tần và đường 

Huỳnh Mẫn Đạt 
0,99   0,99 NTS 

TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường Nguyễn Trãi 1,03   1,03 NTS 
TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường 30/4 2,13   2,13 NTS 
TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Đường thoát nước vào bến xe 

Ba Hòn 
0,04   0,04 DTL 

TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường kênh Tám thước 12,60   12,60 DTL 

TT. Kiên 

Lương 

xã Bình 

Trị 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Cảng - Bến tàu Ba Hòn - Phú 

Quốc 
31,00   31,00 RPH;CSD 

TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 
HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Đường C (cặp Đài Tưởng 

Niệm)  
0,37   0,37 NTS 

TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đất thủy lợi: năm 2015 diện tích là 1.569,90 ha. Kế hoạch năm 2016 là 

1.582,24 ha giảm 12,64 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp cùng nhóm; do 

đó thực tăng 12,34 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.8 Danh mục công trình đất thủy lợi 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú Diện tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

(1) (2) 
(3)=(4)+(

5) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

- Kênh Nông trường 14,40   14,40 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Kênh Nông trường 2 9.00   9.00 
CLN; 

NTS 
  

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 

06/01/2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 
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- Kênh Cây Me 1,58   1,58 
RPH; 

NTS 

Xã Dương 

Hòa 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- 

Kè chống xói lở cặp kênh Ba 

Hòn (đoạn cống ngăn mặn Ba 

Hòn) 
7,72   7,72 DTL 

TT. Kiên 

Lương 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Đất công trình năng lượng: năm 2015 diện tích là 16,92 ha. Kế hoạch 

năm 2016 là 17,35 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ,  tăng 0,43 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.9 Danh mục công trình đất năng lượng 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

 (ha) 

Sử 

dụng 

vào loại 

đất 

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

- 
Đường điện trung thế 3 pha T2-

1 
0.20   0.20 CLN 

Xã Hòa 

Điền 

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 

06/01/2016 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang 

- 

Tổ điện lực xã Hòn Nghệ 

thuộc dự án cấp lưới điện 

quốc gia cho xã Hòn Nghệ 

0,23   0,23 CLN 
Xã Hòn 

Nghệ 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: năm 2015 diện tích là 0,70 ha. Kế 

hoạch năm 2016 là 0,70 ha, bằng với chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với 

năm 2015. 

- Đất chợ: năm 2015 diện tích là 5,31 ha. Kế hoạch năm 2016 là 5,31 ha, 

bằng với chỉ tiêu phân bổ không thay đổi so với năm 2015. 

g. Đất có di tích lịch sử văn hóa 

Năm 2015 diện tích là 29,51 ha. Kế hoạch năm 2016 là 40,01 ha, tăng 

10,50 ha với năm 2015. 

Bảng 3.10 Danh mục công trình đất có di tích lịch sử văn hóa 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

 (ha) 

Sử 

dụng 

vào loại 

đất 

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

- Khu di tích lịch sử Mo So 10,50   10,50 
CLN; 

NTS 

Xã Bình 

An 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

h. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Năm 2015 diện tích là 19,34 ha. Kế hoạch năm 2016 là 19,34 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi với năm 2015. 
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i. Đất ở tại nông thôn 

Năm 2015 diện tích là 414,19 ha. Kế hoạch năm 2016 là 419,48 ha, cao 

hơn chỉ tiêu phân bổ 4,00 ha, giảm 0,09 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp 

cùng nhóm, do đó thực tăng là 5,29 ha. Dự kiến chuyển mục đích đất ở tại nông 

thôn dọc theo các tuyến đường giao thông, kênh rạch trên địa bàn các xã; và xây 

dựng khu tái định cư Khu Du lịch Hòn Phụ Tử (giai đoạn 2).  

l. Đất ở tại đô thị 

Năm 2015 diện tích là 315,50 ha. Kế hoạch năm 2016 là 316,50 ha, cao 

hơn chỉ tiêu phân bổ 1,0 ha, và tăng 1,0 ha so với năm 2015. Dự kiến chuyển 

mục đích đất ở dọc theo các tuyến đường giao thông, kênh rạch trên địa bàn Thị 

trấn Kiên Lương. 

m. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Năm 2015 diện tích là 15,83 ha. Kế hoạch năm 2016 là 15,83 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

n. Đất cơ sở tôn giáo 

Năm 2015 diện tích là 16,79 ha. Kế hoạch năm 2016 là 17,20 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, tăng 0,41 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.11 Danh mục công trình đất cơ sở tôn giáo 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa 

điểm 

(đến 

cấp xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

 (ha) 

Sử 

dụng 

vào loại 

đất 

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

- 
Chi hội tin lành Kiên 

Lương 
0,11   0,11 CLN 

Xã 

Dương 

Hòa 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Giáo họ Sơn Hải thuộc 

giáo xứ Hòn Chông 
0,30   0,30 

RPH; 

CLN 

Xã Sơn 

Hải 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

o. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa tang 

Năm 2015 diện tích là 14,55 ha. Kế hoạch năm 2016 là 14,55 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi với năm 2015. 

p. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Năm 2015 diện tích là 1.043,71 ha. Kế hoạch năm 2016 là 1.102,61 ha, 

bằng với chỉ tiêu phân bổ, tăng 58,90 ha với năm 2015. 
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Bảng 3.12 Danh mục công trình đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 
Địa 

điểm 

(đến 

cấp xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

 (ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

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

- 

Khu khai thác mỏ và 

tuyến vận chuyển đá vôi 

núi Khoe Lá, thuộc dây 

chuyền xi măng Hà Tiên 

2.2 của Cty cổ phần xi 

măng Hà Tiên 1 

56,30   56,30 
LUC;RPH; 

CLN;NTS 

Xã Bình 

An 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-

HĐND ngày 9/12/2015 của 

HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Khu khai thác Đá vôi tại 

núi Cà Đa (Theo QĐ 14) 
2,60 

 
2,60 RPH 

Xã 

Dương 

Hòa 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 

01/07/2015 của UBND tỉnh 

Kiên Giang, 

q. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Năm 2015 diện tích là 1,05 ha. Kế hoạch năm 2016 là 2,20 ha, bằng với chỉ 

tiêu phân bổ, tăng 1,15 ha so với năm 2015. 

Bảng 3.13 Danh mục công trình đất sinh hoạt cộng đồng 

STT Hạng mục 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm 

Địa điểm 

(đến cấp 

xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

 (ha) 

Sử 

dụng 

vào loại 

đất 

(1) (2) 
(3)=(4)+

(5) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

- 
Khu thể thao xã Hòa 

Điền 
1,00   1,00 CLN 

Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Cảng 0,03   0,03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Cờ Trắng 0,03   0,03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Hòa Giang 0,03   0,03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Hố Bườn 0,03   0,03 ONT Xã Bình Trị 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Núi Mây 0,03   0,03 NTS Xã Bình Trị 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh 

Kiên Giang 

r. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

Năm 2015 diện tích là 1,92 ha. Kế hoạch năm 2016 là 1,92 ha, bằng với chỉ 

tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 
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s. Đất cơ sở tín ngưỡng 

Năm 2015 diện tích là 0,50 ha. Kế hoạch năm 2016 là 0,50 ha,  bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi với năm 2015. 

t. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Năm 2015 diện tích là 139,06 ha. Kế hoạch năm 2016 là 139,06 ha, bằng 

với chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

u. Đất có mặt nước chuyên dùng 

Năm 2015 diện tích là 21,62 ha. Kế hoạch năm 2016 là 21,62 ha, bằng với 

chỉ tiêu phân bổ, không thay đổi so với năm 2015. 

2.3 Nhóm đất chưa sử dụng 

Năm 2015 chỉ tiêu đất này là 591,58 ha. Kế hoạch năm 2016 là 548,08 ha 

bằng với chỉ tiêu phân bổ, giảm 43,50 ha so với năm 2015, do chuyển qua đất 

phi nông nghiệp. 

3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 

Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong năm 2016 là 164,84  ha, trong đó: 

từ đất trồng lúa 4,38 ha; đất trồng cây lâu năm 33,03 ha; đất rừng phòng hộ: 

43,43 ha; đất nuôi trồng thủy sản 84,00 ha. 

Bảng 3.14 Chỉ tiêu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 

ST

T 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Kiên 

Lương 

xã  

Bình 

An 

xã  

Bình 

Trị 

xã  

Dương 

Hòa 

xã  

Hòa 

Điền 

xã  

Hòn 

Nghệ 

xã  

Kiên 

Bình 

xã  

Sơn 

Hải 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+

..+(12) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

Đất nông nghiệp 

chuyển sang phi nông 

nghiệp 

NNP/PNN 164.84 7.88 105.58 0.66 5.44 43.32 0.73 0.73 0.50 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 4.38 0.30 3.18 0.20 0.30 0.20   0.20   

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC/PNN 4.38 0.30 3.18 0.20 0.30 0.20   0.20   

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK/PNN                   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 33.03 2.06 9.90 0.40 0.96 18.12 0.73 0.53 0.33 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 43.43 1.00 38.40   3.86       0.17 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 84.00 4.52 54.10 0.06 0.32 25.00       

1.8 Đất làm muối LMU/PNN                   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                   
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2 

Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp 

                    

  Trong đó:                     

2.1 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng cây lâu 

năm 

LUA/CLN                   

2.2 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng rừng 
LUA/LNP                   

2.3 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất nuôi trồng thuỷ 

sản 

LUA/NTS                   

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 thuỷ 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/NKR(a)                   

2.8 

Đất rừng đặc dụng 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RDD/NKR(a)                   

2.9 

Đất rừng sản xuất 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải là 

rừng 

RSX/NKR(a)                   

2.10 

Đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở 

PKO/OCT                   

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. 
 

              - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. 
 

4. Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch 

Nhằm phục vụ xây dựng các công trình dự án, diện tích đất cần thu hồi 

trong kế hoạch năm 2016 là 135,23 ha. Cụ thể như sau: 

4.1 Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong năm kế hoạch là 122,44 ha. 

Trong đó: 

- Đất trồng lúa: 2,88 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 29,53 ha. 

- Đất rừng phòng hộ 40,03 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 50,00 ha. 
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4.2 Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi trong năm kế hoạch là 12,79 ha. 

Trong đó: 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,06 ha. 

- Đất thủy lợi 12,64 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: 0,09 ha. 

Bảng 3.15 Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2016 huyện Kiên Lương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

TT. 

Kiên 

Lương 

xã  

Bình  

An 

xã 

Bình 

Trị 

xã 

Dương 

Hòa 

xã 

Hòa 

Điền 

xã 

Hòn 

Nghệ 

xã 

Kiên 

Bình 

xã 

Sơn 

 Hải 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+

...+(12) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

                        

1  Đất nông nghiệp NNP 122.44 6.88 85.18 0.16 4.44 24.82 0.43 0.23 0.30 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.88   2.88             

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 2.88   2.88           

  

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK                   

  Đất trồng lúa nương LUN                   

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK                 

  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 29.53 1.36 9.20 0.10 0.26 17.82 0.43 0.23 0.13 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 40.03 1.00 35.00   3.86       0.17 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 50.00 4.52 38.10 0.06 0.32 7.00       

1.8 Đất làm muối LMU                   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12.79 7.76 0.06 4.91   0.06       

2.1 Đất quốc phòng CQP                   

2.2 Đất an ninh CAN                   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                   

2.4 Đất khu chế xuất SKT                   

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                   

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC                 

  

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS                 

  

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 12.70 7.76   4.88   0.06       

  
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH                 
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  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                   

  
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD                 

  

  
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 0.06         0.06     

  

  
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ 
DKH                 

  

  
Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH                 

  

  Đất giao thông DGT                   

  Đất thủy lợi DTL 12.64 7.76   4.88           

  Đất công trình năng lượng DNL                   

  
Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
DBV                 

  

  Đất chợ DCH                   

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 0.09   0.06 0.03           

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                 

  

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 ngưỡng TIN                   

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối  
SON                 

  

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC                 

  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   
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5. Danh mục các công trình dự án trong năm kế hoạch 

Bảng 3.16 Danh mục các công trình dự kiến trong năm kế hoạch 2016 

STT Hạng mục 

Diện tích 

quy hoạch 

(ha) 

Sử dụng 

vào loại 

đất 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú 

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

1 
Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh 
        

1.1 
Công trình dự án mục đích quốc phòng, an 

ninh 
        

* Đất quốc phòng         

- Công trình quốc phòng tại núi Hang Tiền 30.00 
RPH;CS

D; NTS 
xã Bình An 

Thông báo số 186/TB-HĐND ngày 
27/8/2015 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kiên Giang 

- Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Điền 0.06 DTT xã Hòa Điền 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Ban chỉ huy quân sự xã Bình Trị 0.03 NTS xã Bình Trị 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Ban chỉ huy quân sự xã Bình An 0.06 ONT xã Bình An 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

* Đất an ninh         

- 
Trụ sở làm việc Đội PCCC&CHCN huyện Kiên 

Lương 
0.64 CLN 

TT. Kiên 

Lương 

QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trụ sở làm việc công an xã Hòn Nghệ 0.20 CLN xã Hòn Nghệ   

1.2 
Công trình dự án để phát triển kinh tế - xã hội 

vì lợi ích quốc gia, công cộng 
        

1.2.1 
Công trình dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất 
        

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp         

- 
Nhà máy vôi hóa và gạch nhẹ chưng áp, chế biến 
vật liệu xây dựng Hương Hải 

19.40 
RPH;CL

N 

Xã Bình 

An 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

* Đất cho hoạt động khoáng sản         

- Khu khai thác than bùn tại Kênh 7 (Theo QĐ 14) 18.00 NTS 
xã Hòa 

Điền 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm         

- 

Khu khai thác mỏ và tuyến vận chuyển đá vôi núi 

Khoe Lá, thuộc dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2 
của Cty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 

56.30 

LUC;RP

H; 

CLN;NT

S 

Xã Bình 

An 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Khu khai thác Đá vôi tại núi Cà Đa (Theo QĐ 
14) 

2.60 RPH 
xã Dương 

Hòa 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

* Đất cơ sở giáo dục đào tạo         

- Trường MN Dương Hoà (Điểm Tà Săng) 0.15 CLN 
xã Dương 

Hòa 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trường THCS Bình An (Điểm Bãi Giếng) 0.50 CLN 
xã Bình 

An 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trường MN Hoà Điền (Điểm Hoà Giang) 0.02 CLN 
xã Hòa 

Điền 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trường THCS TT Kiên Lương 1 (Điểm Chính) 0.02 CLN 
TT. Kiên 

Lương 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 
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- Trường THCS TT Kiên Lương 4 (Điểm Chính) 0.70 CLN 
TT. Kiên 

Lương 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 
của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trường TH Bình Trị (Điểm Song Chinh) 0.10 CLN 
xã Bình 

Trị 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

- Trường THCS Kiên Bình (Điểm Chính) 0.23 CLN 
xã Kiên 

Bình 
QĐ số 1363/QĐ-UBND ngày 01/07/2015 

của UBND tỉnh Kiên Giang, 

* Đất giao thông         

- Bến đò ngang sông ấp Kinh 1 0.10 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Bến đò ngang sông ấp Kinh 6 0.01 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường Võ Văn Tần và đường Huỳnh Mẫn Đạt 0.99 NTS 
TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường Nguyễn Trãi 1.03 NTS 
TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường 30/4 2.13 NTS 
TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường thoát nước vào bến xe Ba Hòn 0.04 DTL 
TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường kênh Tám thước 12.60 DTL 

TT. Kiên 

Lương 

xã Bình 

Trị 

Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Cảng - Bến tàu Ba Hòn - Phú Quốc 31.00 
RPH;CS

D 

TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Đường C (cặp Đài Tưởng Niệm)  0.37 NTS 
TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

*  Đất thủy lợi         

- Kênh Nông trường 14.40 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Kênh Nông trường 2 9.00 
CLN; 

NTS 
  

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 

06/01/2016 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kiên Giang 

- Kênh Cây Me 1.58 
RPH;NT

S 

Xã Dương 

Hòa 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Kè chống xói lở cặp kênh Ba Hòn (đoạn cống 

ngăn mặn Ba Hòn) 
7.72 DTL 

TT. Kiên 

Lương 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

* Đất năng lượng         

- Đường điện trung thế 3 pha T2-1 0.20 CLN 
Xã Hòa 

Điền 

Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 

06/01/2016 của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kiên Giang 

- Tổ điện lực xã Hòn Nghệ thuộc dự án cấp lưới 

điện quốc gia cho xã Hòn Nghệ 

0.23 CLN 
Xã Hòn 

Nghệ 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

* Đất cở sở tôn giáo         

- Chi hội tin lành Kiên Lương 0.11 CLN 
Xã Dương 

Hòa 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- 
Giáo họ Sơn Hải thuộc giáo xứ  

Hòn Chông 
0.30 

RPH;CL

N 

Xã Sơn 

Hải 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa         

- Khu di tích lịch sử Mo So 10.50 
CLN;NT

S 

Xã Bình 

An 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 
9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 
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* Đất sinh hoạt cộng đồng         

- Khu thể thao xã Hòa Điền 1.00 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Cảng 0.03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Cờ Trắng 0.03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Hòa Giang 0.03 CLN 
Xã Hòa 

Điền 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Hố Bườn 0.03 ONT 
Xã Bình 

Trị 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

- Trụ sở ấp Núi Mây 0.03 NTS 
Xã Bình 

Trị 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

* Đất ở tại nông thôn         

- 
Khu tái định cư Khu Du lịch Hòn Phụ Tử (giai 

đoạn 2) 
1.38 LUC 

Xã Bình 

An 
Nghị quyết số 153/2015/NQ-HĐND ngày 

9/12/2015 của HĐND tỉnh Kiên Giang 

2 Công trình, dự án cấp huyện         

2.1 
Công trình dự án do Hội đồng nhân dân tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất 
        

2.2 

Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê 

quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất 

        

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  

kênh rạch 
1.00 CLN 

TT. Kiên 

Lương 
  

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  
kênh rạch 

1.00 CLN 
Xã Bình 

An 
  

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  
kênh rạch 

0.50 CLN 
Xã Bình 

Trị 
  

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  
kênh rạch 

1.00 CLN 
xã Dương 

Hòa 
  

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  

kênh rạch 
0.50 CLN xã Hòa Điền   

- Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông 0.30 CLN xã Hòn Nghệ   

- 
Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông,  

kênh rạch 
0.50 CLN xã Kiên Bình   

- Tuyến dân cư dọc theo các đường giao thông 0.20 CLN xã Sơn Hải   

6. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

6.1 Cơ sở pháp lý 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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

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

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

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

thu tiền sử dụng đất; 

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

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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

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

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

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

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang. 

6.2 Phương pháp tính toán khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

- Tính các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, lệ phí cấp giấy… 

- Tính các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ,... 

6.3 Dự kiến thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2016 

- Tổng thu: 117.704.000.000 đồng 

- Tổng chi: 91.249.740.000 đồng 

- Cân đối: 26.454.260.000 đồng 

Bảng 3.17 Dự kiến thu chi liên quan đất đai năm 2016 

STT Hạng mục Thành tiền 

I Thu  117.704.000.000 

1 Giao đất có thu tiền sử dụng đất 3.312.000.000 

- Đất ở (khu dân cư quy hoạch) 3.312.000.000 

2 Cho Thuê đất 105.636.000.000 

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 50.700.000.000 

  Đất sản xuất phi nông nghiệp 27.936.000.000 

  Đất cho hoạt động khoáng sản 27.000.000.000 

3 Chuyển mục đích sử dụng đất 8.500.000.000 

- Đất nông nghiệp sang đất ở 8.500.000.000 
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4 Lệ phí cấp giấy 256.000.000 

II Chi 91.249.740.000 

1 Bồi thường thiệt hại về đất 39.673.800.000 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 36.721.800.000 

- Đất ở chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp cùng nhóm 2.952.000.000 

2 Hổ trợ bồi thường đất nông nghiệp (1,3 lần) 51.575.940.000 

  Cân đối (Thu - chi) 26.454.260.000 
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PHẦN THỨ IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Giải pháp về bảo về tài nguyên đất đai, môi trường 

Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để 

thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng 

khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất 

phèn, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát 

triển bền vững. 

Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế theo 

hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cơ sở 

cân nhắc sự phù hợp với điều kiện tự nhiên đảm bảo tính bền vững, lâu dài.  

Khuyến cáo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trong sản xuất nông 

nghiệp – thủy sản trên địa bàn do sử dụng quá mức phân bón hóa học, thuốc bảo 

vệ thực vật nhằm tích cực làm giàu đất và bảo vệ môi trường. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức 

về bảo vệ môi trường cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa 

bàn huyện. 

Ban hành quy định về quản lý đất đai gắn liền với bảo vệ môi trường, nhằm 

từng bước nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân trong quá trình quản lý, sử dụng đất. 

Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, trước khi phê duyệt dự án cần bắt 

buộc thực hiện việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát khi các dự án đi vào hoạt động. Đồng thời kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường. 

Thực hiện các chính sách hổ trợ, ưu đãi đối với các dự án trên địa bàn ứng 

dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất.   

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. 

2. Giải pháp về khoa học - công nghệ 

Triển khai nhanh việc ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ mới 

phù hợp vào công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 

Xây dựng mạng thông tin đất đai giữa các cơ quan quản lý đất đai từ huyện 

xuống đến các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan, cập nhật quy hoạch sử 
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dụng đất và các quy hoạch, dự án khác có liên quan trên địa bàn huyện nhằm 

đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của các ban ngành và nhân dân. 

3. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

Tiếp tục tăng cường tính công khai minh bạch về cơ chế, chính sách ưu đãi 

về thuế, đất đai, tín dụng nhằm kêu gọi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các dự án có sử dụng đất với quy mô 

lớn trên địa bàn, đặc biệt đối với những dự án không gây ô nhiễm môi trường, sử 

dụng nhiều lao động. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để xây dựng 

các công trình, dự án phục vụ cho mục đích công cộng: giáo dục, y tế, giao 

thông, ... nhằm sớm hoàn thành mục tiêu nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích 

công cộng. 

Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của trung ương, tỉnh và 

các nguồn vốn dự kiến cho năm 2016 để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 

kỹ thuật theo kế hoạch nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc thúc đẩy đầu tư và 

phát triển trên địa bàn trong những năm tới. 

Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt hại, 

tái định cư của cấp trên đã ban hành áp dụng trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến 

độ giải phóng mặt bằng các dự án để sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt 

động sản xuất góp nâng cao hiệu quả của dự án, cũng như góp phần thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn cho những năm tiếp theo. 

4. Giải pháp về quản lý 

Cụ thể hoá đồng bộ các chính sách về đất đai hiện hành vào điều kiện cụ 

thể của huyện. Đặc biệt thực hiện tốt các chính sách liên quan đến bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư như đào tạo nghề, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề đối với 

những người bị thiếu đất hoặc không còn đất sản xuất khi nhà nước thu hồi đất 

để xây dựng các công trình vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai 

cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ có liên quan 

nhằm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

Tổ chức công bố các dự án đầu tư trên địa bàn sau khi được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian quy định để nhân dân kiểm tra, giám sát 

quá trình triển khai thực hiện. 
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Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tình trạng tự ý chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính hoặc không theo quy hoạch, kế hoạch 

nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Pháp luật về 

đất đai. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chính sách bảo vệ có hiệu quả đất lúa theo 

mục tiêu an ninh lương thực quốc gia. 

Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như cho thuê đất, giao 

đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư,… để 

thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án trong năm kế 

hoạch.   

Không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với các trường hợp không đăng ký trong năm kế hoạch (ngoại trừ các công trình 

mang tính cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng). 

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, hiệu 

quả trong các thủ tục giao cấp đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất... 

5. Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện tổ chức thực hiện các công việc sau: 

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016: 

+ Đến các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; 

+ Tại phòng Tài nguyên - Môi trường huyện trong suốt thời gian kế hoạch 

sử dụng đất còn hiệu lực; 

+ Trên mạng thông tin quản lý nhà nước của tỉnh Kiên Giang; 

+ Đăng tải các thông tin chủ yếu của quy hoạch trên các Website của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và một số cơ 

quan khác có liên quan. 

Ngoài ra với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, phòng Tài nguyên và 

Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền 

và triển khai thực hiện nội dung của kế hoạch; 

- Xây dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất nhằm đạt hiệu quả cao.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Kiên Lương được xây dựng 

trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương và căn cứ 

vào điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm trước. Vì vậy, có thể đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các cấp, 

các ngành và phù hợp với mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đặc biệt là tài 

nguyên đất đai. 

Mặt khác, các thông tin về nhu cầu sử dụng đất được điều tra, khảo sát đến 

từng công trình. Vì vậy, đảm bảo các nguyên tắc: sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, 

gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; bảo vệ và tôn tạo di tích lịch 

sử văn hoá. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện là căn cứ để phân bổ, khai thác 

sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động trên địa bàn nhằm nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa 

bàn. 

2. Kiến nghị 

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Kiên Lương đạt hiệu quả 

cao, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện; hướng người sử dụng đất vào 

việc khai thác và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính 

thống nhất trong quản lý sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang; Sở Tài 

nguyên và Môi trường sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt kế hoạch, đồng thời có 

chính sách đầu tư, hỗ trợ thỏa đáng, đặc biệt là đối với phát triển cơ sở hạ tầng 

nhằm thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà huyện đã đề ra./. 

 

 

 

 

 


