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PHẦN MỞ ĐẦU 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, 

chương III, điều 53, 54 quy định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước 

đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Đất đai là tài nguyên đặc biệt của 

quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. 

Khoản 2 Điều 37, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện được lập hàng năm”. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện 

phải được thông qua Hội đồng thẩm định của tỉnh trước khi trình UBND tỉnh phê 

duyệt (Điều 44), Khoản 3 Điều 45 quy định “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục 

dự án cần thu hồi đất trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện”. Khoản 1 Điều 52 quy định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.  

Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 “Quy định chi tiết 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”; Công văn số 

4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 “Về việc lập quy hoạch sử dụng đất 

thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện”. 

Từ những quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công 

văn số 3623/UBND-NN ngày 10/9/2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021 – 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

Thực hiện chủ trương trên Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công 

văn số 2369/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/10/2020 về việc xác định nhu cầu sử 

dụng đất để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 và Danh mục thu hồi đất (GPMB), chuyển mục 

đích đất trồng lúa, đất rừng sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021. 

Huyện Tiểu Cần nằm ở phía tây tỉnh Trà Vinh có tốc độ phát triển kinh tế 

khá cao, ngày càng gây áp lực đối với việc sử dụng đất trên địa bàn huyện. Việc 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để có cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất 

và chuyển mục đích sử dụng đất một cách khoa học, hiệu quả, hợp lý và đáp ứng 

nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Đây là việc làm 

cần thiết và cấp bách, đồng thời để có cơ sở thực hiện các nội dung pháp luật đất 
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đai quy định. 

Với những ý nghĩa nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật 

và chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh, UBND huyện Tiểu Cần tiến hành lập "Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021" đây là việc làm cấp bách và khách quan. 

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CÁC CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

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

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

hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về giá đất; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/07/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều nghị định số 35/2015/ NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

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

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

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và 

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

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

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

dụng đất. 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021; 

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 

và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử 

dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu 

hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ sang 

sử dụng vào mục đích đất khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 

và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử 

dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 156/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần 

thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ sang 

sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, 

dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về việc thông qua điều 

chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào 

mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 6/11/2020 về việc thông qua điều 

chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất 

và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử 

dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 
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- Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tiểu Cần; 

- Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh 

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tiểu Cần; 

- Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 

tỉnh Trà Vinh; 

- Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Công văn số 3623/UBND-NN ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về lập Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện; 

- Công văn số 2369/STNMT-CCQLĐĐ ngày 02/10/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc xác định nhu cầu sử dụng đất để lập Quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 và Danh mục thu hồi đất (GPMB), chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng 

sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021. 

- Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND huyện Tiểu Cần. 

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

- Cơ quan tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn tổng hợp Mê Kông Xanh phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiểu Cần lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

IV. SẢN PHẨM GIAO NỘP 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (kèm 

theo Quyết định phê duyệt):      04 bộ 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 :  04 bộ 

- Đĩa CD lưu trữ báo cáo, số liệu và bản đồ:   04 bộ 
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PHẦN I 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

 

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Tiểu Cần nằm ở phía tây tỉnh Trà Vinh, có vị trí địa lý được xác 

định như sau: 

- Phía Bắc: Giáp với huyện Càng Long. 

- Phía Nam: Giáp với huyện Trà Cú. 

- Phía Đông: Giáp với huyện Châu Thành. 

- Phía Tây: Giáp với huyện Cầu Kè và tỉnh Sóc Trăng. 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Tiểu Cần năm 2019 là 22.722,10 ha, với 

11 đơn vị hành chính cấp xã: Thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Hiếu 

Trung, xã Hiếu Tử, xã Hùng Hòa, xã Long Thới, xã Ngãi Hùng, xã Phú Cần, xã 

Tân Hòa, xã Tân Hùng, xã Tập Ngãi. 

Trung tâm hành chính của huyện đặt tại thị trấn Tiểu Cần, nằm cách trung 

tâm hành chính tỉnh khoảng 24 km về phía Tây Bắc theo Quốc lộ 60. Trên địa 

bàn huyện có Quốc lộ 60, Quốc lộ 54 chạy qua nên rất thuận lợi trong việc giao 

lưu phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương khác trong và ngoài tỉnh. 

1.2. Địa hình 

Huyện Tiểu Cần có địa hình tương đối bằng phẳng, ngoài những giồng cát 

có địa hình cao đặc trưng > 1,6 m và khu vực ven sông Hậu, Cần Chông cao 1,0 

m, còn lại phần lớn diện tích đất trong huyện có cao trình bình quân phổ biến từ 

0,4 – 1,0 m so với mực nước biển, địa hình có hướng thấp dần về phía Đông. 

- Cao trình từ 0,8 – 1,0 m tập trung ở xã Tân Hòa, Long Thới, thị trấn Cầu 

Quan, Phú Cần, thị trấn Tiểu Cần, Hiếu Tử (ấp Lò Ngò, xã Hiếu Tử). 

- Cao trình từ 0,6 – 0,8 m, tập trung ở xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, 

Long Thới và rãi rác ở Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Hùng Hòa. 

- Cao trình từ 0,4 – 0,6 m, tập trung ở xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Hiếu 

Trung, Phú Cần. 
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Ngoài ra, còn một số khu vực trũng cục bộ do cao trình < 0,2 m rải rác ở 

ấp Te Te, Ông Rùm (xã Tân Hùng); Ấp Cây Ổi, ấp Xóm Chòi (xã Tập Ngãi); 

Ấp Cây Gòn (xã Hiếu Trung),… nhưng diện tích không đáng kể. 

Nhìn chung, địa hình thích hợp cho canh tác lúa, hoa màu và cây lâu năm. 

Tuy nhiên ở khu vực gò cao thường thiếu nước canh tác trong mùa khô và một 

số khu vực trũng thấp bị ngập sâu vào mùa mưa tập trung. 

1.3. Khí hậu 

Huyện Tiểu Cần mang những đặc điểm chung của khí hậu đồng bằng 

Nam bộ, có chế độ khí hậu gió mùa cận xích đạo với nền nhiệt cao đều quanh 

năm, lượng mưa lớn phân hoá theo mùa. Một năm có hai mùa: Mùa mưa bắt đầu 

từ tháng 5, kết thúc vào tháng 11; Mùa khô bắt đầu từ tháng 12, kết thúc vào 

tháng 4 năm sau. 

- Chế độ nhiệt: Do nhận được 1 lượng bức xạ dồi dào nên có nền nhiệt 

cao ít biến động, nhiệt độ trung bình/tháng từ 25 - 28ºC, cao nhất vào tháng 4, 

thấp nhất vào tháng 12, tháng 1. Biên độ nhiệt ngày đêm tương đối nhỏ, vào 

mùa khô biên độ nhiệt cao hơn trong mùa mưa, cao nhất vào tháng 3 là 7,3ºC 

và thấp nhất vào tháng 11 là 5,4ºC. 

- Nắng: Thời gian chiếu sáng trong ngày biến đổi nhỏ qua các mùa trong 

năm, biến thiên từ 11g32´ đến 12g42´. Tháng 6 có độ dài ngày dài nhất và tháng 

12 có độ dài ngày ngắn nhất. 

- Lượng bức xạ: Tổng lượng bức xạ quang hợp dồi dào, phân phối khá 

điều hòa qua các tháng và ổn định qua các năm. Lượng bức xạ tăng dần từ cuối 

tháng 12 đến giữa tháng 4 đạt cao nhất là 8.400 cal/cm² tháng và sau đó giảm 

dần đến tháng 9 đạt thấp nhất là 5.300 cal/cm² tháng. 

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm đạt khoảng 1.500 mm/năm, 

phân bố không đều theo mùa, tập trung chủ yếu vào mùa mưa, thời gian mưa bắt 

đầu vào trung tuần tháng 5 dl và chấm dứt vào đầu tháng 11 dl với 2 đỉnh mưa 

rơi vào tháng 6 và tháng 10, tháng 10 có lượng mưa tập trung cao nhất (hơn 250 

mm/tháng). 

- Lượng bốc hơi: Lượng bốc thoát hơi khả năng phụ thuộc rất chặt chẽ 

vào điều kiện thời tiết, tăng dần trong mùa khô và đạt cao nhất trong tháng 4 (từ 

55-60 mm/tuần), sau đó giảm dần và đạt thấp nhất vào tháng 9 (32 mm/tuần). 

- Độ ẩm không khí: Do chịu ảnh hưởng của khối không khí biển nên độ 

ẩm tương đối của không khí khá cao, độ ẩm lúc 7 giờ sáng đạt trên 90%. Độ 

ẩm không khí tăng dần trong mùa mưa và giảm dần trong mùa khô. Ngoài 
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tháng 4, các tháng còn lại đều có độ ẩm tối đa (khoảng 100%), độ ẩm tối thiểu 

đạt từ 70-90%. 

- Gió: Có 2 hướng gió chính là gió Đông, Đông Bắc thổi vào mùa khô, 

tốc độ gió trung bình từ 1,6 - 2,8 m/s. Gió Tây, Tây Nam thổi vào mùa mưa, tốc 

độ gió trung bình từ 3 - 4 m/s. 

Nhìn chung, điều kiện khí hậu của huyện Tiểu Cần với các đặc điểm nhiệt 

đới gió mùa, nền nhiệt độ cao và tương đối ổn định, nắng và bức xạ mặt trời 

thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do lượng mưa thường tập trung 

theo mùa, kết hợp với các yếu tố địa hình ở những vùng trũng thường xảy ra tình 

trạng úng ngập cục bộ. 

1.4. Thủy văn 

Huyện chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy văn sông Hậu và hệ thống 

các sông, rạch nhỏ chằng chịt trên địa bàn. 

- Chế độ thủy văn: 

+ Chế độ thuỷ văn của huyện chịu ảnh hưởng của sông Hậu thông qua 

sông Cần Chông tác động lên nội đồng. Đồng thời do ảnh hưởng của sông Cổ 

Chiên qua kênh Trà Vinh vào kênh Thống Nhất hay Láng Thé – Ba Si và Ô 

Chát làm cho một phần nhỏ xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng có lúc bị ảnh hưởng sông 

Cổ Chiên. 

+ Chế độ triều biển Đông đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn địa bàn huyện 

thông qua sông Hậu và các kênh rạch bắt nguồn từ sông Hậu ảnh hưởng lên 

đồng ruộng như: Sông Cần Chông, Rạch Trẹm và Bắc Trang. Đây là chế độ bán 

nhật triều không đều, ngày lên xuống 2 lần, mỗi tháng có 2 lần triều cường sau 

ngày 1 và 15 al và 2 lần triều kém sau ngày 7 và 23 al từ 2 – 3 ngày. Sự truyền 

triều từ sông Hậu vào nội đồng thông qua mạng lưới kênh rạch với biên độ triều 

tắt dần. 

- Mạng lưới sông, rạch:   

+ Sông Hậu: Đoạn qua huyện rộng lớn và rất sâu, không bị ảnh hưởng của 

lũ thượng nguồn, sông rộng thoát nước nhanh, trữ nước nhiều, khả năng cung 

cấp nước tưới cho đồng ruộng rất dồi dào. 

+ Sông Cần Chông lấy nước từ sông Hậu, nối với sông Tiểu Cần và gặp 

đoạn cuối của kênh Trà Ngoa. Sông Cần Chông dài 13 km. Đây là sông chính 

của huyện được lấy nước ngọt từ sông Mang Thít qua kênh Trà Ngoa, cuối cùng 

được ngăn mặn bởi cống đập Cần Chông. 



 

8 

+ Kênh Trẹm lấy nước từ sông Hậu dài 5 km, rộng 30-40 m, sâu 6-8 m. 

+ Ngoài ra có các nhánh của sông Cần Chông là sông Cao Một, Sông 

Hùng Hòa, sông Tập Ngãi, Sông Đại Sư. Các sông có chiều rộng từ 40 - 50 m, 

sâu dưới 06 m. 

- Cùng với hệ thống thủy lợi Nam sông Măng Thít, cống đập Cần Chông 

đưa vào sử dụng sẽ ngăn mặn, tháo úng rửa phèn cho hầu hết đất canh tác nông 

nghiệp của huyện, đây là lợi thế rất lớn giúp cho ngành trồng trọt, chăn nuôi 

phát triển, tăng lợi nhuận trên diện tích canh tác, thúc đẩy kinh tế của huyện phát 

triển nhanh hơn. 

Nhìn chung, chế độ triều và thủy văn có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất 

nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. 

2. Các nguồn tài nguyên 

2.1. Tài nguyên đất  

Theo kết quả phân loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án: “Điều 

tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. 

Huyện Tiểu Cần có 13 đơn vị chất lượng đất; trong đó, đơn vị chất lượng đất số 

04 (DVD-04) có diện tích lớn nhất là 10.663 ha; chiếm 50,33% diện tích điều 

tra; đây là các đất phù sa có địa hình vàn, khô hạn < 2 tháng/năm, chế độ tưới 

chủ động, xâm nhập mặn < 1 tháng/năm, ngập úng > 30 ≤ 60 ngày/năm và có độ 

phì của đất cao. Đơn vị chất lượng đất số 46 (DVD-46) có diện tích nhỏ nhất là 

3 ha; chiếm 0,01% diện tích điều tra; đây là các đất đất mặn phèn lập líp có địa 

hình cao, khô hạn > 3-5 tháng/năm, chế độ tưới bán chủ động, xâm nhập mặn ≥ 

1- ≤3 tháng/năm, ngập úng < 5 ngày/năm và có độ phì của đất cao. 

Bảng 1: Tài nguyên đất huyện Tiểu Cần 

STT 
Đơn vị chất 

lượng đất 

Diên tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) Nhóm đất phụ 

1 DVD-02 26 0,12 Các đất phù sa (Pf, Pg, Pvb và Pv) 

2 DVD-04 10.663 50,33 Các đất phù sa (Pf, Pg, Pvb và Pv) 

3 DVD-05 160 0,76 Các đất phù sa (Pf, Pg, Pvb và Pv) 

4 DVD-06 6.803 32,11 Các đất phù sa (Pf, Pg, Pvb và Pv) 

5 DVD-22 773 3,65 Đất phèn tiềm tàng (Sp2) 

6 DVD-25 18 0,08 Đất phèn hoạt động (Sj 1p, Sj2p và Sj2) 

7 DVD-26 1.001 4,73 Đất phèn hoạt động (Sj 1p, Sj2p và Sj2) 

8 DVD-44 284 1,34 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp (Mv, Sv 

và SMv) 9 DVD-45 4 0,02 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp (Mv, Sv 

và SMv) 10 DVD-46 3 0,01 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp (Mv, Sv 

và SMv) 11 DVD-51 71 0,34 Các đất cát (Cz, Cg và Cm) 

12 DVD-52 68 0,32 Các đất cát (Cz, Cg và Cm) 
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STT 
Đơn vị chất 

lượng đất 

Diên tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) Nhóm đất phụ 

13 DVD-53 1.312 6,19 Đất nhân tác (Nt) 

Tổng cộng 21.187 100,00 

 
 

(Nguồn: Kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh do Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp thực hiện năm 2019) 

2.2. Tài nguyên nước 

Do đặc điểm của vùng có hệ thống sông rạch chằng chịt nên tài nguyên 

nước mặt của huyện rất phong phú và đa dạng thông qua các sông lớn như sông 

Hậu, sông Cần Chông đảm bảo cho việc tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản. Có trữ 

lượng nước ngầm nhưng chưa có sự đầu tư khai thác trong lĩnh vực này. 

2.3. Tài nguyên khoáng sản 

Theo báo cáo, khoan thăm dò thì hiện nay chưa phát hiện tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn huyện. Hiện nay huyện chỉ có cát sông ở khu vực sông 

Hậu, nhưng trữ lượng không lớn, chưa được đầu tư khai thác. 

2.4. Tài nguyên nhân văn và cảnh quan môi trường 

- Với sự phong phú, đa dạng về văn hoá, dân tộc trong tỉnh nên tài nguyên 

nhân văn của huyện cũng khá phong phú và đa dạng. Huyện Tiểu Cần có các 

cộng đồng dân tộc cùng sinh sống; Trong đó: Dân tộc kinh chiếm 69,46%, dân 

tộc Khơmer chiếm 29,02%, các dân tộc khác chiếm 1,52%. Tiểu Cần có nền văn 

hoá phát triển rất lâu đời, hệ thống kiến trúc, lễ hội đa dạng gắn liền với các dân 

tộc và các tôn giáo như Phật giáo; Cao đài, Công giáo; Mỗi dân tộc, tôn giáo có 

phong tục, tập quán khác nhau tạo nên nền văn hóa đa dạng và phong phú. Với 

các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau mang lại nét đặc sắc 

văn hoá riêng cho từng dân tộc.  

- Bên cạnh các ngày lễ lớn: Mừng Đảng, mừng xuân, tết Nguyên đán; Đặc 

biệt là dân tộc Khmer còn có nét văn hóa đặc sắc riêng gắn liền với chùa Khmer 

là những ngày lễ hội cổ truyền dân tộc như: Chol Chnam Thmây, Sen Dolta và 

lễ OK-Om-Bok. Ngoài ra, còn có lễ hội của các dân tộc khác như: Lễ Thượng 

ngôn ngày 15 tháng 01, lễ Vu Lan ngày 15 tháng 7 âm lịch, lễ Trung ngôn ngày 

15 tháng 8 của đạo Cao Đài, lễ mừng Chúa giáng sinh ngày 24 tháng 12 của 

đồng bào Công giáo. 

3. Thực trạng môi trường 

Bên cạnh sự phát triển kinh tế - xã hội và việc đô thị hóa ồ ạc của huyện 

Tiểu Cần là sự thiếu kiểm soát các hoạt động phát triển đã có tác động xấu đến 
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môi trường, do lượng chất thải được phát sinh từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh chưa xử lý triệt để trước khi thải ra môi trường xung quanh, gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người dân. Mặt khác, nhận thức bảo vệ môi trường của 

người dân còn nhiều hạn chế, một số xã chưa quan tâm nhiều đến bảo vệ môi 

trường, dẫn đến phát sinh ô nhiễm đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Do đặc điểm 

hệ thống sông ngòi của huyện Tiểu Cần khá dày đặc là điều kiện thuận lợi để các 

chất ô nhiễm trong nguồn nước được phát tán rộng rãi. 

- Nước mặt:  

+ Nhìn chung nước mặt huyện Tiểu Cần đang bị ô nhiễm, hầu hết các điểm 

khảo sát đang bị ô nhiễm dầu mỡ và vi sinh. Thời điểm lấy mẫu vào mùa khô nên 

độ mặn tương đối cao, đa số vượt chuẩn cho phép. Khu vực bị nhiễm mặn nhiều 

bắt đầu từ kênh Cầu Tre đến sông Hậu, thị trấn Cầu Quan và xã Tân Hùng, Hùng 

Hòa, Tập Ngãi và Ngãi Hùng. 

+ Ngoài ra, ô nhiễm dinh dưỡng và hữu cơ xuất hiện từ khu vực xã Hiếu 

Tử đến xã Phú Cần do đa số địa điểm lấy mẫu khu vực này là các kênh nội 

đồng, nước ít lưu thông, dễ dàng tạo ra một lượng nước tù trên diện rộng. Bên 

cạnh đó, ô nhiễm hữu cơ còn được ghi nhận tại khu vực chợ Long Thới và chợ 

Ngãi Hùng, điều này có thể lý giải do hoạt động chợ và sinh hoạt của người dân 

tại đây gây ra.  

- Nước dưới đất:  

+ Chất lượng nước dưới đất huyện Tiểu Cần nhìn chung còn rất tốt, đa số 

các chỉ tiêu phân tích tại các điểm khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Riêng chỉ tiêu Amoni vượt giới hạn cho phép, đây là dấu hiệu nhận biết nước 

ngầm đang bắt đầu bị ô nhiễm dinh dưỡng (hàm lượng Amoni cao, Nitrat, Nitrit 

thấp). Riêng giếng tại thị trấn Tiểu Cần (giếng đào) đã bị ô nhiễm dinh dưỡng 

một thời gian dài (hàm lượng Amoni thấp, Nitrat, Nitrit cao).  

+ Ô nhiễm vi sinh vật được ghi nhận tại thị trấn Tiểu Cần và Ủy ban nhân 

dân xã Long Thới do giếng nước tại thị trấn Tiểu Cần là loại giếng đào nên vi 

sinh vật dễ dàng xâm nhập trực tiếp vào nguồn nước. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải y tế đều có nồng độ SS, 

BOD, amoni và vi sinh vật vượt mức cho phép, đặc biệt là nước thải bệnh viện 

đa khoa Tiểu Cần có mức độ ô nhiễm nặng. Từ kết quả phân tích có thể cảnh 

báo các cơ quan quản lý môi trường cần có biện pháp xử lý đối với các loại 

nước thải này trước khi thải vào môi trường, nếu không về lâu dài sẽ gây ô 
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nhiễm nguồn nước mặt trầm trọng và ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản 

của người dân quanh vùng.   

- Về chất lượng không khí  

+ Chất lượng không khí huyện Tiểu Cần tương đối tốt, các chỉ tiêu phân 

tích đều có hàm lượng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2009/BTNMT. Riêng bụi lơ lửng tại cổng nhà thờ Mặc Bắc và công ty giày 

da Mỹ Phong vượt giới hạn cho phép, do đây là khu vực có nhiều phương tiện 

giao thông và người qua lại trên đường làm gia tăng hàm lượng bụi lơ lửng 

trong không khí, nhất là trước cổng công ty giày da Mỹ Phong có mức độ ô 

nhiễm bụi rất cao (vượt 7 lần giới hạn cho phép).  

- Về môi trường sinh thái: Môi trường sinh thái của huyện còn khá tốt, 

đáp ứng được nhu cầu bảo đảm sức khỏe của nhân dân. Huyện có hệ thống sông 

rạch phong phú nên rất thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp.  

+ Bên cạnh đó, đất đai thường xuyên chịu ảnh hưởng của các loại thuốc 

bảo vệ thực vật, kỹ thuật canh tác chưa hợp lý…, đây là vấn đề cần quan tâm, 

phải áp dụng các biện pháp như: Canh tác hợp lý, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật, khuyến khích người nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, 

phân bón có nguồn gốc sinh học, sử dụng thức ăn trong chăn nuôi và nuôi thủy 

sản một cách hợp lý, nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường đất và nước trong 

tương lai. 

+ Cùng với việc phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh và vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, trong những năm qua kinh tế - xã hội của huyện đã có bước 

chuyển biến tích cực, đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, mức 

đầu tư hạ tầng cơ sở được nâng cao, hệ thống giao thông, thuỷ lợi, các trường 

học, bệnh viện, công trình văn hoá... được củng cố và phát triển; Đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. 

4. Tác động của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn 

Biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ tác động đến hiện trạng, quy hoạch và định 

hướng phát triển cơ sở hạ tầng của từng nước, vùng lãnh thổ một cách trực tiếp 

hoặc gián tiếp. Để phòng tránh, hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu và 

thích ứng cần có những quy hoạch phát triển chiến lược, đầu tư dài hạn cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, kiến trúc phù hợp với từng loại hình phát triển, xây dựng nhiều 

mô hình thích ứng.  

Biến đổi khí hậu với 2 biểu hiện là nhiệt độ tăng và mực nước biển dâng 

sẽ làm tăng nguy cơ về suy giảm sức khỏe, ngập lụt, xâm nhập mặn, ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa an ninh lương thực, gây rủi ro lớn cho các 
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ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại và các khu dân cư phân bố dọc theo hệ 

thống thủy văn. 

Tiểu Cần là huyện nằm về phía tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông 

Hậu. Nhìn về tổng thể đây là vùng đất có thể phát triển đa dạng hình thức canh 

tác trồng lúa, trồng cây lâu năm, trồng màu, nuôi thủy sản bởi nguồn nước ngọt 

và lợ. Huyện có những dãi phù sa màu mỡ với những cánh đồng lúa rộng lớn 

thuộc các xã: xã Hiếu Trung; xã Hiếu Tử; xã Hùng Hòa; xã Long Thới; xã Ngãi 

Hùng; xã Phú Cần; xã Tân Hòa; xã Tân Hùng; xã Tập Ngãi. Cùng với diện tích 

trồng màu và vườn cây lâu năm nằm rãi khắp các xã (thị trấn) trên địa bàn 

huyện, bên cạnh với lợi thế nguồn nước lợ từ sông Hậu thích hợp canh tác thủy 

sản làm phong phú thêm nền nông nghiệp của huyện. 

Biến đổi khí hậu gây nên thời tiết bất thường, không theo quy luật và rất 

khó dự báo một cách chính xác. Trong năm 2020 do bị ảnh hưởng khô hạn và 

xâm nhập mặn một số tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã ảnh 

hưởng đến việc cung ứng nguồn nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, 

gặp nhiều khó khăn như: Hạn, mặn gây thiệt hại nặng cho sản xuất lúa, hoa màu 

và cây ăn trái; nước ngọt dự trữ trong nội đồng không đảm bảo cho sản xuất. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hộ dân còn sử dụng nước sông 

trong sinh hoạt, trong thời gian mặn xâm nhập, các cống đầu mối phải đóng làm 

cho nguồn nước bên trong phần nào bị ô nhiễm gây nên tình trạng thiếu nước 

sinh hoạt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. 

Để ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, cần tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ như: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó 

với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 theo Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Nâng cao nhận thức của nhân dân về nguyên nhân gây biến đổi khí 

hậu, sử dụng các nguồn tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, duy trì chế độ nước ngọt 

để hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Vận 

động người dân khơi thông dòng chảy; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

thủy lợi; tổ chức thăm đồng kết hợp với kiểm tra các vùng sản xuất bị ảnh 

hưởng thiệt hại do hạn, mặn; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng phó với 

biến đổi khí hậu.  
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020  

(Nguồn: Báo cáo số 526/BC-UNND ngày 21/12/2020 Kết quả công tác năm 

2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 huyện Tiểu Cần) 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Trong điều kiện tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thực hiện Chỉ 

thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

785/UBND-THNV ngày 10/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, 

giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh 

xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành 

và UBND các xã, thị trấn thực hiện phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2020. Tập trung các giải pháp phát triển doanh nghiệp; tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhất là tiếp cận nguồn vốn, tìm 

kiếm thị trường tiêu thụ và khả năng hội nhập của doanh nghiệp; hỗ trợ đổi mới 

công nghệ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa. Đẩy mạnh phát 

triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao. 

Tốc độ tăng trưởng tăng 6,58%, trong đó khu vực I tăng 0,25%; khu vực 

II tăng 5,49% và khu vực III tăng 17,92%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.855 tỷ 

đồng, đạt 85,39% kế hoạch (KH 8.029 tỷ đồng), tăng 6,58% so cùng kỳ. Trong 

đó, nông nghiệp ước đạt 2.271 tỷ đồng, đạt 85,41% kế hoạch, tăng 0,20% so 

cùng kỳ; thủy sản ước đạt 187 tỷ đồng, đạt 85,21% kế hoạch, tăng 0,82% so 

cùng kỳ; công nghiệp ước đạt 1.743 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch, giảm 4,08% 

so cùng kỳ; xây dựng ước đạt 749,119 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch, tăng 37,4% 

so cùng kỳ và thương mại - dịch vụ ước đạt 1.895 tỷ đồng, đạt 76,18% kế hoạch, 

tăng 17,92% so cùng kỳ.  

2. Thực trạng phát triển các ngành 

2.1. Khu vực sản xuất nông - lâm – thủy sản 

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn như: Hạn, mặn 

gây thiệt hại nặng cho sản xuất lúa, hoa màu và cây ăn trái; nước ngọt dự trữ 

trong nội đồng không đảm bảo cho sản xuất; dịch Covid-19 ảnh hưởng đến xuất 

khẩu, tiêu thụ nông sản, làm giá một số mặt hàng nông sản giảm (cá lóc, cá tra, 

dưa hấu, thanh long...), ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 

đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn mặn, thiếu nước bảo vệ sản 

xuất; điều chỉnh lịch thời vụ phù họp với tình hình hạn, mặn và biến đổi khí hậu; 

quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh; tìm đầu ra 

cho sản phẩm, quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư vào lĩnh 
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vực nông nghiệp, nông thôn góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chú trọng phát triển 

cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai, thích ứng với biến đổi khí hậu; 

ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng. Phát triển 

chăn nuôi theo hướng công nghiệp, tập trung; nuôi thủy sản theo hướng bền vững. 

a. Về trồng trọt 

Tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của hạn, mặn, vận động khuyến 

khích nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi, công tác phòng trị bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi tiếp 

tục được chú trọng. 

- Cây lúa: Diện tích xuống giống 28.280,2 ha, đạt 79,96% kế hoạch (KH 

35.890 ha) tăng 13,76% so cùng kỳ. 

- Cây màu: Tổng diện tích xuống giống 1.642,57 ha, đạt 59,36 % kế 

hoạch (KH 2.767 ha) và tăng 4,49% so cùng kỳ; Thu hoạch 1.434,8 ha, đạt 

87,35% diện tích gieo trồng, sản lượng 24.205,08 tấn, đạt 53,19 % kế hoạch. 

- Cây công nghiệp: 

+ Cây mía niên vụ 2019-2020: Lưu gốc và trồng mới được 57,3 ha, thu 

hoạch 57,3 ha, sản lượng 4.945,95 tấn. Niên vụ 2020 - 2021: Lưu gốc và trồng 

mới được 42,3 ha, đạt 84,6% kế hoạch, giảm 15 ha so cùng kỳ. 

+ Cây đậu phộng: Xuống giống 1,5 ha. Thu hoạch được 1,5 ha, năng suất 

2,3 tấn/ha, sản lượng 3,45 tấn. 

+ Cây dừa: Diện tích 5.530 ha (trong đó dừa tập trung 4.059 ha, phân tán 

1.471 ha), đạt 100,27% kế hoạch, sản lượng 49.248.000 trái đạt 82,22% kế 

hoạch và đạt 112,3% cùng kỳ. 

+ Cây ca cao: Diện tích 25 ha cacao xen dừa, sản lượng 20,6 tấn, đạt 

65,92% kế hoạch và đạt 69,83% cùng kỳ. 

+ Cây ăn trái: Diện tích 2.085 ha, đạt 99,52% kế hoạch, sản lượng 

23.430,6 tấn trái đạt 80,52 % kế hoạch. 

b. Về chăn nuôi  

- Quan tâm chỉ đạo công tác rà soát, quản lý và phát triển đàn gia súc, gia 

cầm. Tổng đàn gia cầm 750.000 con, vượt 0,5% so kế hoạch; Đàn gia súc có 

57.796 con, đạt 62,09% kế hoạch. Trong đó: Đàn heo 34.520 con, đàn bò 22.580 

con, đàn dê 690 con, trâu 6 con. 
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- Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, công tác tiêm 

phòng, tiêu độc khử trùng và công tác tuyên truyền tập huấn cũng được quan 

tâm thực hiện. Tổng số hộ tái đàn 1.102 hộ, với 13.182 con heo. 

c. Về thủy sản 

- Nuôi thủy sản: Có 669 lượt hộ thả nuôi với 10.579.000 con cá giống, 

diện tích 174,51 ha, đạt 79,32 % kế hoạch (KH 220 ha), giảm 16,17% cùng kỳ; 

có 439 lượt hộ thu hoạch diện tích 106,85 ha, sản lượng 3.828,1 tấn cá thương 

phẩm, đạt 45,83% kế hoạch (KH 8.352,5 tấn), đạt 48.3% cùng kỳ. 

- Khai thác thủy lợi nội đồng: Khai thác được 126,34 tấn (cá các loại 

58,74 tấn, tôm các loại 9,97 tấn, thủy sản khác 57,39 tấn), đạt 80,58% kế hoạch 

(KH 150 tấn), đạt giảm 16.69% cùng kỳ. 

d. Về xây dựng nông thôn mới 

- Tiểu Cần là huyện nông thôn mới, có 09/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(trong đó xã Tân Hùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019); có 

24.466/25.331 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới, đạt 96,59 so với 

số hộ chung; có 69 ấp đạt chuẩn văn hóa, nông thôn mới, đạt 100%; 9/9 xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

- Về xây dựng nông thôn mới nâng cao: Năm 2020 huyện ước đạt thêm 

02 xã (Phú Cần và Tân Hòa); các xã còn lại cơ bản đạt 17 đến 19 tiêu chí (cụ 

thể: Hiếu Tử, Hiếu Trung, Tập Ngãi đạt 18/20 tiêu chí; xã Long Thới đạt 19/20 

tiêu chí; xã Ngãi Hùng, Hùng Hòa đạt 17/20 tiêu chí).  

- Về xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu: Trong năm 2020 có 11 ấp 

đăng ký xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Qua rà soát các ấp đạt từ 6 - 8 

tiêu chí, trong đó: có 07 ấp được Ban Chỉ đạo xã đánh giá đạt 8/8 tiêu chí, đang 

hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân huyện công nhận ấp đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu (Ấp Đại Mong xã Phú Cần, ấp Nhứt xã Tân Hùng, ấp Chánh 

Hội A xã Ngãi Hùng, ấp kinh xã Hùng Hòa, ấp Định Phú B xã Long Thới, ấp 

An Cư xã Tân Hòa, ấp Lê Văn Quới xã Tập Ngãi); 01 ấp đạt 7/8 tiêu chí (ấp 

Nhơn Hòa xã Tân Hòa) và 03 ấp đạt 6/8 tiêu chí (ấp Cây Gòn xã Hiếu Trung, ấp 

chợ xã Tân Hùng, ấp Ô Đùng xã Hiếu Tử). 

- Về xây dựng vườn mẫu: Thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-UBND, 

ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí vườn mẫu 

trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Ban Chỉ đạo huyện đã 

ban hành Công văn số 01/BCĐ, ngày 16/6/2020 về rà soát, đăng ký hộ dân có 

vườn mẫu đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới đến nay huyện đã chỉ đạo và 
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các xã đang rà soát, đăng ký. Bên cạnh đó, huyện đã tập trung chỉ đạo huy động 

mọi nguồn lực để nâng chất huyện nông thôn mới gắn với Đề án đô thị hóa theo 

Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả đã huy động được 

213,43 tỷ đồng, đã giải ngân 166,46 tỷ đồng, còn 46,97 tỷ đồng chưa giải ngân 

do các công trình năm 2020 đang triển khai thực hiện (trong đó, năm 2020 

Trung ương hỗ trợ 7,498 tỷ đồng, đã giải ngân được 0,294 tỷ đồng).  

2.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

- Tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu lần I năm 2020 huyện Tiểu cần (sản phẩm Mật hoa dừa của Công 

ty TNHH Trà Vinh Farm đạt giải nhất và kẹo đậu phộng của cơ sở Cẩm Phát đạt 

giải nhì). 

- Điện: Toàn huyện 29.521 hộ sử dụng điện, đạt 99,82% so với số hộ 

chung. Giải phóng mặt bằng công trình Trạm biến áp 110kV Trà Cú và đường 

dây 110kV cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải, trên địa bàn huyện và chi trả bồi 

thường cho 203/206 hộ dân bị thiệt hại, tổng số tiền 6.560.393.207 đồng. Khảo 

sát di dời trụ điện xã Hiếu Tử, Hiếu Trung; Xử lý hệ thống điện trong phạm vi 

thi công công trình xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên 

địa bàn huyện Tiểu Cần; di dời lưới điện công trình nâng cấp đường đanl (1.5m) 

lên đường nhựa (3.5m) trục chính nội đồng liên ấp Phú Thọ I - Cây Gòn, xã 

Hiếu Trung; Tập huấn công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và 

thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn trên địa bàn huyện, có 106 lượt đại biểu 

tham dự. 

- Nước sinh hoạt: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 83,78%, (trong đó khu 

vực thành thị 95,05%, khu vực nông thôn 81,90%). 

2.3. Thương mại - Dịch vụ - Du lịch – Khoa học công nghệ 

- Kiểm tra 107 cơ sở kinh doanh, trong đó có 11 trường hợp vi phạm các 

lỗi như: Thiếu giấy khám sức khỏe, giấy tập huấn hết hạn, hàng hóa hết hạn, lập 

biên bản yêu cầu khắc phục trong 15 ngày, cấp 11 giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh gas, 09 giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Công ty TNHH thương mại 

Dịch vụ Văn hóa Sài Gòn Hưng Nguyễn tổ chức Hội chợ triễn lãm thương mại 

(với quy mô 100 gian hàng) tại huyện. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý chợ và việc kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Toàn huyện có 04 chợ đã chuyển 

đổi mô hình quản lý (Thuận An, Lò Ngò, Hùng Hòa, Rạch Lọp), đang hoàn 

thiện phương án chuyển đổi đối với chợ Hiếu Trung. Việc chuyển đổi mô hình 
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quản lý chợ bước đầu đã mang lại hiệu quả, việc mua bán, kinh doanh từng bước 

đi vào nề nếp. Kiểm tra, kiểm định lại 161 cân đối chứng tại các chợ Tiểu Cần, 

Hiếu Trung, Lò Ngò, Ngã Tư 1. 

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp cơ sở 2020: Xây 

dựng mô hình trồng bưởi ruby xen ổi ruby sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho 

05 hộ, với diện tích 2 ha. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

1. Tiềm năng và lợi thế 

- Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và giao 

thông thủy. Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được khai thác và 

phát huy có hiệu quả. Các chương trình, dự án trọng điểm tiếp tục được quan 

tâm đầu tư. Việc hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới tiếp tục tạo động lực 

cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong thời gian tới. 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các 

sở, ngành tỉnh, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của 

HĐND trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị 

quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, cùng sự nổ lực của các phòng, 

ngành huyện, các xã, thị trấn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về phát 

triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội tác động tích cực đến đầu tư phát triển 

trên địa bàn huyện và thực sự đi vào đời sống của Nhân dân. 

- Ủy ban nhân dân huyện luôn xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, đột 

xuất để tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định; Cải cách 

hành chính được quan tâm thực hiện tốt. 

2. Khó khăn và thách thức 

- Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng phức tạp, 

nhất là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 

đã tác động không nhỏ đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặp khó khăn. 

- Cơ cấu kinh tế tuy có tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng 

chưa đạt hiệu quả so với yêu cầu; năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa còn 

kém, chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

- Các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả nhưng chậm được nhân 
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rộng, liên kết bao tiêu sản phẩm hàng hóa chưa nhiều. 

- Giải ngân vốn đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh nhưng còn thấp so vốn 

được phân bổ; quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo yêu cầu. 

- Phát triển doanh nghiệp đạt thấp so với chỉ tiêu và so với cùng kỳ, hiệu 

quả hoạt động của hợp tác xã chưa cao và không đồng đều. Xây dựng sản phẩm 

đặc trưng và sản phẩm có nhãn hiệu còn ít. 

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" phát triển 

chưa đồng đều, cảnh quan môi trường chưa thật thông thoáng, sạch đẹp, hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở tuy có phát triển nhưng còn 

hạn chế. 

- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện 

tốt nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu; trình độ tay nghề của thanh niên 

còn thấp. Nhận thức xã hội về học nghề chưa cao. 

- Tình hình trật tự xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạm, tội phạm 

ma túy, hoạt động “tín dụng đen” tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự ở 

địa phương. 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020  

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020  

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 22.722,10 ha. Trong đó: 

1.1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 19.793,01 ha, chiếm 87,11 % tổng diện 

tích tự nhiên.  

a. Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa là 12.080,61 ha, chiếm 53,17 % 

tổng diện tích tự nhiên. Trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 

12.080,61 ha. 

b. Đất trồng cây hàng năm: Diện tích đất trồng cây hàng năm là  873,75 ha.  

c. Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm là 6.715,44 ha.  

d. Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 105,21 ha. 

e. Đất nông nghiệp khác: Diện tích đất nông nghiệp khác là 18,01 ha. 

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 2.929,09 ha, chiếm tỷ lệ 12,89 % tổng 

diện tích tự nhiên, trong đó:  

a. Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng 4,06 ha. 

b. Đất an ninh: Diện tích đất an ninh là 3,03 ha. 

c. Đất cụm công nghiệp: Diện tích đất cụm công nghiệp 10,47 ha. 

d. Đất thương mại dịch vụ: Diện tích đất thương mại dịch vụ là 3,22 ha. 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp là 52,44 ha. 

f. Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng là 653,31 ha, 

trong đó: 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích là 1,64 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích là 4,76 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích là 41,38 ha. 
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- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích là 9,15 ha. 

- Đất giao thông: Diện tích là 588,40 ha.  

- Đất thủy lợi: Diện tích là 0,90 ha. 

- Đất công trình năng lượng: Diện tích là 0,11 ha. 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích là 1,04 ha. 

- Đất chợ: Diện tích là 5,92 ha. 

g. Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 

5,15 ha. 

h. Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn là 479,21 ha. 

i. Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở tại đô thị là 84,36 ha. 

j. Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 

13,06 ha. 

k. Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 59,54 ha. 

l. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích là 23,11 ha. 

m. Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,24 ha. 

n. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 2,00 ha. 

o. Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 4,52 ha. 

p.  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối là 1.527,60 ha. 

q. Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng 

là 0,44 ha. 

r. Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,32 ha. 

1.3. Đất đô thị 

 Diện tích đất đô thị năm 2020 của huyện Tiểu Cần là 945,83 ha, chiếm 

4,16 % tổng diện tích tự nhiên. 

 Bảng 02: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

 Tổng diện tích tự nhiên  22.722,10  100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 19.793,01  87,11  

1.1 Đất trồng lúa LUA 12.080,61  53,17  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

 Tổng diện tích tự nhiên  22.722,10  100,00  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12.080,61  53,17  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 873,75  3,85  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6.715,44  29,55  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX     

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 105,21  0,46  

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 18,01  0,08  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 2.929,09  12,89  

2.1 Đất quốc phòng CQP 4,06  0,02  

2.2 Đất an ninh CAN 3,03  0,01  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 10,47  0,05  

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,22  0,01  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 52,44  0,23  

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 653,31  2,88  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,64  0,01  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,76  0,02  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 41,38  0,18  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,15  0,04  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH     

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH     

2.9.7 Đất giao thông DGT 588,40  2,59  

2.9.8 Đất thủy lợi DTL 0,90  0,00  

2.9.9 Đất công trình năng lượng DNL 0,11  0,00  

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,04  0,00  

2.9.11 Đất chợ DCH 5,92  0,03  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT     
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)  

 Tổng diện tích tự nhiên  22.722,10  100,00  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,15  0,02  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 479,21  2,11  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 84,36  0,37  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,06  0,06  

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 59,54  0,26  

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

nhà hỏa táng   
NTD 23,11  0,10  

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

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,24  0,01  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,00  0,01  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,52  0,02  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.527,60  6,72  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,44  0,00  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,32  0,00  

3 Đất chưa sử dụng CSD     

4 Đất khu công nghệ cao* KCN     

5 Đất khu kinh tế* KKT     

6 Đất đô thị* KDT 945,83  4,16  

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

(Nguồn: Kiểm kê đất đai năm 2019 huyện Tiều Cần và đồng thời cập nhật số liệu đến 31/12/2020) 

2. Kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Vai trò của kế hoạch sử dụng đất rất quan trọng trong quá trình giao đất 

thu hồi đất, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất của địa phương và là 

công cụ thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất 

đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

được duyệt (Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tiểu Cần), 

kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã đạt được những kết quả 

khá cao, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và 
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phục vụ tốt cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Kết quả 

thực hiện cụ thể như sau: 

2.1. Tổng diện tích tự nhiên 

Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020, tổng diện tích tự nhiên là 

22.722,97 ha. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020, tổng diện tích 

tự nhiên là 22.722,10 ha giảm 0,87 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân 

kiểm kê đất đai năm 2019 giảm 0,87 ha (TT. Tiểu Cần giảm 0,01 ha; xã Hiếu 

Trung giảm 0,89 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,01 ha; xã Ngãi Hùng tăng 0,01 ha; xã 

Tân Hòa tăng 0,01 ha) so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020).  

2.2. Nhóm đất nông nghiệp 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 19.405,14 ha, dự kiến 

giảm 417,20 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất nông 

nghiệp là 19.793,01 ha tăng 387,87 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 102,00% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến giảm 

417,20 ha, nhưng thực hiện giảm 29,33 ha. Nguyên nhân: 

- Đất nông nghiệp giảm 17,67 ha (đạt 4,24 % so với kế hoạch) chỉ thực 

hiện được một phần các công trình phi nông nghiệp có lấy đất nông nghiệp theo 

kế hoạch đề ra. 

- Đất nông nghiệp giảm 11,66 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất nông 

nghiệp giảm 11,66 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần  giảm 0,75  ha; TT. Cầu 

Quan giảm 2,27 ha; xã Hiếu Trung giảm 4,84 ha; xã Hiếu Tử giảm 6,52 ha; xã 

Hùng Hòa tăng 3,08 ha; xã Long Thới tăng 1,69 ha; xã Ngãi Hùng tăng 3,69 ha; 

xã Phú Cần giảm 4,45 ha; xã Tân Hòa giảm 6,71 ha; xã Tân Hùng tăng 6,39 ha; 

xã Tập Ngãi giảm 0,96 ha. Trong đó:  

 - Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 12.156,41 

ha, dự kiến giảm 259,31 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay 

đất trồng lúa là 12.080,61 ha; giảm 75,80 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 

99,38% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

giảm 259,31 ha, nhưng thực hiện giảm 335,11 ha. Trong đó, Đất chuyên trồng 

lúa nước: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 12.156,41 ha, dự kiến 

giảm 259,31 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất chuyên 

trồng lúa nước là 12.080,61 ha; giảm 75,80  ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 
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99,38% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

giảm 259,31 ha, nhưng thực hiện giảm 335,11 ha. Nguyên nhân: 

 + Đất chuyên trồng lúa nước giảm 9,19 ha (đạt 3,54 % so với kế hoạch) 

chỉ thực hiện được một phần các công trình phi nông nghiệp có lấy đất chuyên 

trồng lúa nước theo kế hoạch đề ra như: Trường THCS thị trấn Tiểu Cần; 

Đường GTNT khóm 5, thị trấn Tiểu Cần; Đường vào vùng nguyên liệu ấp Nhì - 

Te Te 2 (Xã Tân Hùng); Đường GTNT nối liền xã Tân Hùng đến Ngãi Hùng, 

huyện Tiểu Cần (giai đoạn 3) (Xã Tân Hùng); Đường GTNT liên ấp Xóm Chòi - 

Ông Xây - Đại Sư (Giai đoạn 2) (Xã Tập Ngãi); Mở rộng bãi rác Tập Ngãi; Cửa 

hàng bán lẻ xăng dầu số 12 (Xã Hiếu Trung); DNTN xăng dầu Đạt Thành (Xã 

Hiếu Tử). 

+ Đất chuyên trồng lúa nước giảm 325,92 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 

đất chuyên trồng lúa giảm 325,92 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 1,05 ha; 

TT. Cầu Quan giảm 1,30 ha; xã Hiếu Trung giảm 24,75 ha; xã Hiếu Tử giảm 

18,90 ha; xã Hùng Hòa giảm 67,72 ha; xã Long Thới giảm 20,03 ha; xã Ngãi 

Hùng giảm 28,42 ha; xã Phú Cần giảm 21,61 ha; xã Tân Hòa giảm 51,27 ha; xã 

Tân Hùng giảm 47,76 ha; xã Tập Ngãi giảm 45,21 ha. 

 - Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 987,96 ha, dự kiến giảm 15,62 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất trồng cây hàng năm khác là 873,75 ha, giảm 114,21 ha so với 

kế hoạch năm 2020, đạt 88,44% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Kế hoạch dự kiến giảm 15,62 ha, nhưng thực hiện giảm 129,83 ha. 

Nguyên nhân: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác tăng 0,38 ha (kế hoạch đề ra là giảm 

15,62 ha nhưng thực hiện tăng 0,38 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra) do: chỉ 

thực hiện được một phần các công trình phi nông nghiệp có lấy đất trồng cây 

hàng năm khác theo kế hoạch đề ra như: Công ty TNHH xăng dầu Nguyễn 

Phương (Xã Hiếu Trung) 0,02 ha; Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn của hộ 

gia đình, cá nhân (Xã Hiếu Tử) 0,03 ha và đã thực hiện Chuyển mục đích từ đất 

trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác của hộ gia đình, cá nhân tại xã Tân 

Hòa 0,43 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác giảm 130,21 ha do kiểm kê đất đai năm 

2019 giảm 130,21 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 1,92 ha; TT. Cầu Quan 

giảm 7,99 ha; xã Hiếu Trung giảm 0,43 ha; xã Hiếu Tử giảm 7,16 ha; xã Hùng 
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Hòa giảm 2,25 ha; xã Long Thới giảm 1,93 ha; xã Ngãi Hùng tăng 0,49 ha; xã 

Phú Cần giảm 10,76 ha; xã Tân Hòa giảm 93,00 ha; xã Tân Hùng giảm 4,74 ha; 

xã Tập Ngãi giảm 0,50 ha. 

 - Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 

6.146,32 ha, dự kiến giảm 137,06 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất trồng cây lâu năm là 6.715,44 ha, tăng 569,12 ha so với kế hoạch 

năm 2020, đạt 109,26% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế 

hoạch dự kiến giảm 137,06 ha, nhưng thực hiện tăng 432,06 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất trồng cây lâu năm giảm 8,86 ha (đạt 6,46 % so với kế hoạch) chỉ 

thực hiện được một phần các công trình phi nông nghiệp có lấy đất trồng cây lâu 

năm theo kế hoạch đề ra như: Nâng cấp, mở rộng đường nội ô TT Tiểu Cần 

(Đoạn từ cầu Tiểu Cần - Cống Tài Phú) (TT. Tiểu Cần); Đường nhựa Khóm 5, 

TT. Tiểu Cần (Từ nhà 3 Tộ đến đường đal Khóm 5) (TT. Tiểu Cần); Đường 

GTNT khóm 5, thị trấn Tiểu Cần; Đường giao thông nông thôn sau Nhà thờ 

(TT. Cầu Quan); Đường liên xã Sóc Cầu, Hùng Hòa - Sóc Dừa, Tân Hòa thuộc 

huyện Tiểu Cần (Xã Hùng Hòa); Đường dẫn vào 3 cầu Hương lộ 38 ( đoạn qua 

xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) (Xã Ngãi Hùng); Xây dựng 3 cầu trên Hương lộ 

38, huyện Tiểu Cần (Xã Ngãi Hùng); ... 

+ Đất trồng cây lâu năm tăng 440,92 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

trồng cây lâu năm tăng 440,92 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,68 ha; 

TT. Cầu Quan tăng 6,73 ha; xã Hiếu Trung tăng 20,34 ha; xã Hiếu Tử tăng 

19,53 ha; xã Hùng Hòa tăng 73,32 ha; xã Long Thới tăng 23,64 ha; xã Ngãi 

Hùng tăng 28,15 ha; xã Phú Cần tăng 27,41 ha; xã Tân Hòa tăng 137,57 ha; xã 

Tân Hùng tăng 58,94 ha; xã Tập Ngãi tăng 44,61 ha. 

 - Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt 

là 101,17 ha, dự kiến giảm 0,21 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất nuôi trồng thủy sản là 105,21 ha, tăng 4,04 ha so với kế hoạch năm 

2020, đạt 103,99% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch 

dự kiến giảm 0,21 ha, nhưng thực hiện tăng 3,83 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất nuôi trồng thủy sản không giảm như kế hoạch đề ra (không đạt so 

với kế hoạch) chưa thực hiện công trình phi nông nghiệp có lấy đất nuôi trồng 

thủy sản: QH Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tiểu Cần (Xã Phú Cần). 

+ Đất nuôi trồng thủy sản tăng 3,83 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

nuôi trồng thủy sản tăng 3,83 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 0,55 ha; 
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TT. Cầu Quan tăng 0,29 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,02 ha; xã Ngãi Hùng tăng 3,48 

ha; xã Phú Cần tăng 0,51 ha; xã Tân Hùng giảm 0,06 ha; xã Tập Ngãi tăng 0,14 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

13,28 ha, dự kiến giảm 5,00 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến 

nay đất nông nghiệp khác là 18,01 ha, tăng 4,73 ha so với kế hoạch năm 2020, 

đạt 135,63% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự 

kiến giảm 5,00 ha, nhưng thực hiện giảm 0,27 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất nông nghiệp khác không giảm như kế hoạch đề ra (không đạt so với 

kế hoạch) chưa thực hiện công trình phi nông nghiệp có lấy đất nông nghiệp 

khác: Chuyển mục đích sang đất  cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để cho thuê đất 

(Xã Hùng Hòa). 

+ Đất nông nghiệp khác giảm 0,27 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

nông nghiệp khác giảm 0,27 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: xã Hùng Hòa giảm 0,27 ha. 

2.3. Nhóm đất phi nông nghiệp 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 3.317,83 ha, dự kiến tăng 

417,20 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất phi nông 

nghiệp là 2.929,09 ha, giảm 388,74 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 88,28% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 

417,20 ha, nhưng thực hiện tăng 28,46 ha. Nguyên nhân: 

- Đất phi nông nghiệp tăng 17,67 ha (đạt 4,24% so với kế hoạch) do 

thiếu vốn đầu tư, còn có vướng mắc trong thủ tục hành chính nên chỉ thực hiện 

được một phần các công trình phi nông nghiệp có lấy đất nông nghiệp theo kế 

hoạch đề ra. 

- Đất phi nông nghiệp tăng 10,79 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất phi 

nông nghiệp tăng 10,79 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,74 ha; TT. Cầu 

Quan tăng 2,27 ha; xã Hiếu Trung tăng 3,95 ha; xã Hiếu Tử tăng 6,51 ha; xã 

Hùng Hòa giảm 3,07 ha; xã Long Thới giảm 1,68 ha; xã Ngãi Hùng giảm 3,69 

ha; xã Phú Cần tăng 4,46 ha; xã Tân Hòa tăng 6,72 ha; xã Tân Hùng giảm 6,39 

ha; xã Tập Ngãi tăng 0,97 ha. Trong đó: 

 - Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 3,96 

ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay 

đất quốc phòng là 4,06 ha, tăng 0,10 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 102,52 % 



 

27 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến không biến 

động, nhưng thực hiện tăng 0,10 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất quốc phòng tăng 0,10 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất quốc 

phòng tăng 0,10 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: xã Phú Cần tăng 0,10 ha.  

- Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 3,00 ha, dự 

kiến tăng 0,80 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất an ninh 

là 3,03 ha, tăng 0,03 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 100,90% (đánh giá theo 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 0,80 ha, nhưng thực 

hiện tăng 0,83 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất an ninh không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so với kế hoạch) 

do chưa thực hiện công trình Trạm Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt 

(Xã Phú Cần). 

+ Đất an ninh tăng 0,83 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất an ninh tăng 

0,83 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,69 ha; xã Hiếu Tử giảm 0,05 ha; 

xã Hùng Hòa giảm 0,02 ha; xã Phú Cần tăng 0,37 ha; xã Tân Hùng giảm 0,08 

ha; xã Tập Ngãi giảm 0,09 ha. 

- Đất khu công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là          

110,50 ha, dự kiến tăng 110,50 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất khu công nghiệp là 0 ha, giảm 110,50 ha so với kế hoạch năm 2020, 

không đạt so với kế hoạch đề ra (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 110,50 ha, nhưng thực hiện tăng 0 ha, không 

đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân: chưa xây dựng Dự án xây dựng hạ tầng 

khu công nghiệp Cầu Quan (Thị trấn Cầu Quan). 

 - Đất cụm công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 

50,00 ha, dự kiến tăng 39,50 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến 

nay đất cụm công nghiệp là 10,47 ha, giảm 39,53 ha so với kế hoạch năm 2020, 

đạt 20,94% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

tăng 39,50 ha, nhưng thực hiện giảm 0,03 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất cụm công nghiệp không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so với 

kế hoạch) do chưa xây dựng Cụm Công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần. 

+ Đất cụm công nghiệp giảm 0,03 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

cụm công nghiệp giảm 0,03 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: xã Phú Cần giảm 0,03 ha. 
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 - Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt 

là 55,00 ha, dự kiến tăng 53,08 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất thương mại, dịch vụ là 3,22 ha, giảm 51,78 ha so với kế hoạch năm 

2020, đạt 5,86% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch 

dự kiến tăng 53,08 ha, nhưng thực hiện tăng 1,30 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất thương mại, dịch vụ tăng 0,85 ha (đạt 1,60% so với kế hoạch) chỉ thực 

hiện được một số công trình đất thương mại, dịch vụ theo kế hoạch đề ra như: 

DNTN xăng dầu Phước Sang (TT. Tiểu Cần); Công ty Cổ phần TM-DV xăng dầu 

Trường Long (TT. Cầu Quan); Công ty TNHH xăng dầu Nguyễn Phương (Xã 

Hiếu Trung); Cửa hàng bán lẻ xăng dầu số 12 (Xã Hiếu Trung); DNTN xăng dầu 

Đạt Thành (Xã Hiếu Tử); Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của DNTN Phong Giang 

(Xã Ngãi Hùng); Cửa hàng xăng dầu Tuấn An (Xã Tân Hùng); Công ty TNHH 

xăng dầu Bảy Khéo (Xã Tập Ngãi). 

+ Đất thương mại, dịch vụ tăng 0,45 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

thương mại, dịch vụ tăng 0,45 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,17 ha; 

TT. Cầu Quan tăng 0,21 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,01 ha; xã Ngãi Hùng tăng 0,06 ha. 

 - Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 được duyệt là 66,89 ha, dự kiến tăng 17,93 ha so với hiện trạng. 

Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

là 52,44 ha, giảm 14,45 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 78,40% (đánh giá 

theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 17,93 ha, nhưng 

thực hiện tăng 3,48 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không tăng như kế 

hoạch đề ra (không đạt so với kế hoạch) chưa thực hiện các công trình đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như kế hoạch đề ra. 

+ Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 3,48 ha do kiểm kê 

đất đai năm 2019 đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 3,48 ha  

so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020), tại 

các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 0,27 ha; TT. Cầu Quan tăng 0,66 ha; xã 

Hiếu Trung giảm 0,15 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,72 ha; xã Hùng Hòa tăng 1,37 ha; 

xã Long Thới tăng 0,05 ha; xã Ngãi Hùng giảm 0,02 ha; xã Phú Cần tăng 0,12 

ha; xã Tân Hòa tăng 0,14 ha; xã Tân Hùng tăng 0,36 ha; xã Tập Ngãi tăng 0,50 ha. 

 - Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 737,76 ha, dự kiến tăng 78,75 ha so 

với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất phát triển hạ tầng là 653,31 
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ha, giảm 84,45 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 88,55% (đánh giá theo Thông 

tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 78,75 ha, nhưng thực hiện 

giảm 5,70 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất phát triển hạ tầng tăng 15,21 ha (đạt 19,31% so với kế hoạch) chỉ 

thực hiện được một số công trình đất phát triển hạ tầng theo kế hoạch đề ra như: 

Trường THCS thị trấn Tiểu Cần (TT. Tiểu Cần); Nâng cấp, mở rộng đường nội 

ô TT Tiểu Cần (Đoạn từ cầu Tiểu Cần - Cống Tài Phú) (TT. Tiểu Cần); Đường 

nhựa Khóm 5, TT Tiểu Cần (Từ nhà 3 Tộ đến đường đal Khóm 5) (TT. Tiểu 

Cần); Đường GTNT khóm 5, thị trấn Tiểu Cần; Đường giao thông nông thôn 

sau Nhà thờ (TT. Cầu Quan); Đường liên xã Sóc Cầu, Hùng Hòa - Sóc Dừa, Tân 

Hòa thuộc huyện Tiểu Cần (Xã Hùng Hòa); Đường dẫn vào 3 cầu Hương lộ 38 

(đoạn qua xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) (Xã Ngãi Hùng); Xây dựng 3 cầu 

trên Hương lộ 38, huyện Tiểu Cần (Xã Ngãi Hùng); Đường vào vùng nguyên 

liệu ấp Nhì - Te Te 2 (Xã Tân Hùng); Đường GTNT nối liền xã Tân Hùng đến 

Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần (giai đoạn 3) (Xã Tân Hùng); Đường GTNT liên ấp 

Xóm Chòi - Ông Xây - Đại Sư (Giai đoạn 2) (Xã Tập Ngãi). 

+ Đất phát triển hạ tầng giảm 20,91 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

phát triển hạ tầng giảm 20,91 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 5,54 ha; 

TT. Cầu Quan tăng 0,64 ha; xã Hiếu Trung giảm 0,49 ha; xã Hiếu Tử tăng 2,59 

ha; xã Hùng Hòa giảm 5,91 ha; xã Long Thới giảm 3,43 ha; xã Ngãi Hùng giảm 

3,85 ha; xã Phú Cần tăng 0,02 ha; xã Tân Hòa tăng 3,41 ha; xã Tân Hùng giảm 

7,59 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,76 ha, cụ thể như sau: 

 + Đất cơ sở văn hóa: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 1,45 

ha, dự kiến tăng 0,02 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất 

cơ sở văn hóa là 1,64 ha, tăng 0,19 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 112,91% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 0,02 

ha, nhưng thực hiện tăng 0,21 ha. Nguyên nhân:  

Đất cơ sở văn hóa không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so với kế 

hoạch) do chưa thực hiện công trình đất cơ sở văn hóa như kế hoạch đề ra: Mở 

rộng quảng trường huyện Tiểu Cần (TT. Tiểu Cần). 

Đất cơ sở văn hóa tăng 0,21 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất cơ sở 

văn hóa tăng 0,21 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,06 ha; TT. Cầu 

Quan tăng 0,10 ha; xã Hiếu Trung tăng 0,01 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,08 ha; xã 

Ngãi Hùng tăng 0,07 ha; xã Tân Hòa giảm 0,02 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,08 ha. 
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 + Đất cơ sở y tế: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 4,77 ha, 

dự kiến giảm 0,86 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất cơ 

sở y tế là 4,76 ha, giảm 0,01 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 99,77% (đánh giá 

theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến giảm 0,86 ha và thực 

hiện cũng giảm 0,86 ha. Nguyên nhân:  

Đất cơ sở y tế không giảm như kế hoạch đề ra (không đạt so với kế 

hoạch) do chưa thực hiện công trình có lấy đất cơ sở y tế như kế hoạch đề ra: 

HTX Nông nghiệp xã Hiếu Tử; HTX Hùng Tiến; HTX NN Ngãi Hùng; Thu hồi 

Trạm Y tế giao cho UBND xã làm trụ sở cơ quan (Xã Hiếu Tử); Bán đấu giá 

Nhà văn hóa ấp Định Phú B - xã Long Thới (Xã Long Thới); Bán đấu giá đất 

bệnh viện cũ thị trấn Tiểu Cần. 

Đất cơ sở y tế giảm 0,86 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất cơ sở y tế 

giảm 0,86 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 0,88 ha; xã Hiếu Trung giảm 

0,01 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,09 ha; xã Long Thới tăng 0,02 ha; xã Tân Hùng 

giảm 0,04 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,03 ha. 

 + Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 39,83 ha, dự kiến tăng 0,27 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất cơ sở giáo dục và đào tạo là 41,38 ha, tăng 1,55 ha so với kế 

hoạch năm 2020, đạt 103,90% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 0,27 ha, nhưng thực hiện tăng 1,82 ha. 

Nguyên nhân:  

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 1,00 ha (đạt 370,37% so với kế hoạch) 

đã thực hiện được công trình đất cơ sở giáo dục và đào tạo theo kế hoạch đề ra: 

Trường THCS thị trấn Tiểu Cần 1,00 ha và chưa thực hiện các công trình lấy có 

lấy đất cơ sở giáo dục và đào tạo như: Sân thể thao ấp Ô Đùng (xã Hiếu Tử) 

0,05 ha;  Bán đấu giá đất Trường Tiểu học Hiếu Tử A (điểm Ô Đùng, đối diện 

Chùa Ô Đùng) 0,04 ha; Bán đấu giá đất Trường Tiểu học Long Thới B ở Định 

Hòa - xã Long Thới 0,10 ha; Đấu giá đất Trường Mẫu giáo ấp Ngô Văn Kiệt 

(xã Tập Ngãi) 0,24 ha; Bán đấu giá đất Trường Tiểu học Khóm 6 (Thị trấn 

Tiểu Cần) 0,28 ha; Bán đấu giá đất Trường Tiểu học thị trấn Tiểu Cần (Khóm 

2) 0,02 ha. 

Đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 0,82 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 

đất cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 0,82 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào 

của kế hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 

0,88 ha; TT. Cầu Quan giảm 0,42 ha; xã Hiếu Trung giảm 0,70 ha; xã Hiếu Tử 
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tăng 0,33 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,23 ha; xã Long Thới tăng 0,32 ha; xã Ngãi 

Hùng tăng 1,17 ha; xã Phú Cần tăng 0,44 ha; xã Tân Hòa tăng 0,12 ha; xã Tân 

Hùng tăng 0,23 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,01 ha. 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 19,45 ha, dự kiến tăng 11,14 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất cơ sở thể dục thể thao là 9,15 ha, giảm 10,30 ha so với kế 

hoạch năm 2020, đạt 47,05% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). 

Kế hoạch dự kiến tăng 11,14 ha, nhưng thực hiện tăng 0,84 ha. Nguyên nhân: 

Đất cơ sở thể dục thể thao không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so 

với kế hoạch) do chưa thực hiện công trình đất cơ sở thể dục thể thao như kế 

hoạch đề ra: Sân thể thao ấp Ô Đùng (Xã Hiếu Tử) 0,05 ha; Sân bóng đá xã 

Hiếu Tử 1,09 ha; QH Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tiểu Cần (Xã Phú 

Cần) 10,00 ha. 

  Đất cơ sở thể dục thể thao tăng 0,84 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

cơ sở thể dục thể thao tăng 0,84 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Cầu Quan giảm 0,01 ha; 

xã Hiếu Trung tăng 0,05 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,08 ha; xã Long Thới tăng 1,03 

ha; xã Ngãi Hùng giảm 0,31 ha. 

 + Đất giao thông: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 660,55 

ha, dự kiến tăng 67,39 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất 

giao thông là 588,40 ha, giảm 72,15 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 89,08% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 67,39 

ha, nhưng thực hiện giảm 4,76 ha. Nguyên nhân:  

Đất giao thông tăng 14,21 ha (đạt 21,09% so với kế hoạch) đã thực hiện 

được một số công trình đất giao thông theo kế hoạch đề ra như: Nâng cấp, mở 

rộng đường nội ô TT Tiểu Cần (Đoạn từ cầu Tiểu Cần - Cống Tài Phú) (TT. 

Tiểu Cần); Đường nhựa Khóm 5, TT Tiểu Cần (Từ nhà 3 Tộ đến đường đal 

Khóm 5) (TT. Tiểu Cần); Đường GTNT khóm 5, thị trấn Tiểu Cần; Đường giao 

thông nông thôn sau Nhà thờ (TT. Cầu Quan); Đường liên xã Sóc Cầu, Hùng 

Hòa - Sóc Dừa, Tân Hòa thuộc huyện Tiểu Cần (Xã Hùng Hòa); Đường dẫn vào 

3 cầu Hương lộ 38 (đoạn qua xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) (Xã Ngãi Hùng); 

Xây dựng 3 cầu trên Hương lộ 38, huyện Tiểu Cần (Xã Ngãi Hùng); Đường vào 

vùng nguyên liệu ấp Nhì - Te Te 2 (Xã Tân Hùng); Đường GTNT nối liền xã 

Tân Hùng đến Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần (giai đoạn 3) (Xã Tân Hùng); Đường 

GTNT liên ấp Xóm Chòi - Ông Xây - Đại Sư (Giai đoạn 2) (Xã Tập Ngãi). 
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Đất giao thông giảm 18,97 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất giao thông 

giảm 18,97 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020), tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 3,78 ha; TT. Cầu Quan tăng 

1,04 ha; xã Hiếu Trung tăng 0,12 ha; xã Hiếu Tử tăng 2,15 ha; xã Hùng Hòa 

giảm 3,70 ha; xã Long Thới giảm 4,64 ha; xã Ngãi Hùng giảm 4,63 ha; xã Phú 

Cần giảm 0,25 ha; xã Tân Hòa tăng 3,04 ha; xã Tân Hùng giảm 7,69 ha; xã Tập 

Ngãi giảm 0,62 ha. 

 + Đất thủy lợi: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 1,39 ha, 

dự kiến tăng 0,20 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất thủy 

lợi là 0,90 ha, giảm 0,49 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 65,04% (đánh giá 

theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 0,20 ha, nhưng 

thực hiện giảm 0,29 ha. Nguyên nhân:  

Đất thủy lợi không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so với kế hoạch) 

do chưa thực hiện công trình đất thủy lợi như kế hoạch đề ra: Nâng cấp mở rộng 

Trạm cấp nước sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn (Xã Hiếu Trung) 0,20 ha. 

Đất thủy lợi giảm 0,29 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất thủy lợi giảm 

0,29 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2020) tại các xã - thị trấn: TT. Cầu Quan giảm 0,08 ha; xã Hiếu Trung tăng 0,17 

ha; xã Hiếu Tử tăng 0,03 ha; xã Hùng Hòa giảm 0,40 ha; xã Long Thới giảm 

0,02 ha; xã Ngãi Hùng giảm 0,15 ha; xã Phú Cần giảm 0,04 ha; xã Tân Hòa tăng 

0,32 ha; xã Tân Hùng giảm 0,09 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,03 ha. 

 + Đất công trình năng lượng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 1,09 ha, dự kiến tăng 0,58 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất công trình năng lượng là 0,11 ha, giảm 0,98 ha so với kế hoạch năm 

2020, đạt 10,36% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch 

dự kiến tăng 0,58 ha, nhưng thực hiện giảm 0,40 ha. Nguyên nhân:  

Đất công trình năng lượng không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so 

với kế hoạch) do chưa thực hiện công trình đất công trình năng lượng như kế 

hoạch đề ra: Đường dây 2 mạch từ trạm 220KV Trà Vinh 2 - trạm 110KV Cầu 

Kè (Xã Hiếu Trung, xã Hiếu Tử).  

Đất công trình năng lượng giảm 0,40 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

công trình năng lượng giảm 0,40 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: xã Hiếu Trung tăng 0,05 ha; 

xã Hiếu Tử tăng 0,06 ha; xã Hùng Hòa giảm 0,17 ha; xã Long Thới giảm 0,10 

ha; xã Phú Cần giảm 0,13 ha; xã Tân Hòa giảm 0,11 ha. 
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 + Đất công trình bưu chính, viễn thông: Kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt năm 2020 là 1,02 ha, dự kiến không biến so với hiện trạng. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất công trình bưu chính, viễn thông là 1,04 ha, tăng 0,02 ha 

so với kế hoạch năm 2020, đạt 102,19% (đánh giá theo Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến bằng so với hiện trạng năm 2019 

nhưng thực hiện tăng 0,02 ha. Nguyên nhân:  

Đất công trình bưu chính, viễn thông tăng 0,02 ha do kiểm kê đất đai năm 

2019 đất công trình bưu chính, viễn thông tăng 0,02 ha so với hiện trạng năm 

2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. 

Tiểu Cần giảm 0,03 ha; TT. Cầu Quan tăng 0,04 ha; xã Hùng Hòa giảm 0,01 ha; 

xã Phú Cần tăng 0,02 ha; xã Tân Hòa giảm 0,01 ha. 

 + Đất chợ: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 8,22 ha, dự 

kiến không biến so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất chợ là 

5,92 ha, giảm 2,29 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 72,07% (đánh giá theo 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến bằng so với hiện trạng 

năm 2019 nhưng thực hiện giảm 2,29 ha. Nguyên nhân:  

Đất chợ giảm 2,29 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất chợ giảm 2,29 ha 

so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại 

các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 0,03 ha; TT. Cầu Quan giảm 0,03 ha; xã 

Hiếu Trung giảm 0,18 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,02 ha; xã Hùng Hòa giảm 2,11 ha; 

xã Long Thới giảm 0,04 ha; xã Tân Hòa tăng 0,07 ha. 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 18,92 ha, dự kiến tăng 15,50 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất bãi thải, xử lý chất thải là 5,15 ha, giảm 13,77 ha so với kế 

hoạch năm 2020, đạt 27,24% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). 

Kế hoạch dự kiến tăng 15,50 ha, nhưng thực hiện tăng 1,73 ha.  

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 1,50 ha (đạt 9,68% so với kế hoạch) 

chỉ thực hiện được một công trình đất bãi thải, xử lý chất thải theo kế hoạch đề 

ra: Mở rộng bãi rác Tập Ngãi (Xã Tập Ngãi) và chưa thực hiện công trình: Nhà 

máy xử lý nước thải (TT. Tiểu Cần); Bãi rác huyện Tiểu Cần (Xã Hiếu Tử). 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 0,23 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 

đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 0,23 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: xã Tân Hùng tăng 0,23 ha. 
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 - Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 

548,95 ha, dự kiến tăng 89,56 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến 

nay đất ở tại nông thôn là 479,21 ha, giảm 69,74 ha so với kế hoạch năm 2020, 

đạt 87,30% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

tăng 89,56 ha, nhưng thực hiện tăng 19,82 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất ở tại nông thôn giảm 0,40 ha (kế hoạch dự kiến tăng 89,56 ha 

nhưng thực hiện giảm 0,40 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra) do: chưa thực 

hiện hết dự báo chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn của hộ gia đình cá 

nhân như kế hoạch đề ra và đã thực hiện các công trình có lấy đất ở tại nông 

thôn như: Đường GTNT nối liền xã Tân Hùng đến Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần 

(giai đoạn 3) (Xã Tân Hùng); Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của DNTN Phong 

Giang (Xã Ngãi Hùng); Cửa hàng xăng dầu Tuấn An (Xã Tân Hùng); Công ty 

TNHH xăng dầu Bảy Khéo (Xã Tập Ngãi). 

+ Đất ở tại nông thôn tăng 20,22 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất ở tại 

nông thôn tăng 20,22 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: xã Hiếu Trung tăng 3,67 ha; xã Hiếu Tử 

tăng 2,65 ha; xã Hùng Hòa tăng 1,76 ha; xã Long Thới tăng 1,64 ha; xã Ngãi 

Hùng tăng 0,52 ha; xã Phú Cần tăng 2,48 ha; xã Tân Hòa tăng 5,42 ha; xã Tân 

Hùng tăng 0,85 ha; xã Tập Ngãi tăng 1,24 ha. 

 - Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 90,07 

ha, dự kiến tăng 11,68 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất 

ở tại đô thị là 84,36 ha, giảm 5,71 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 93,66% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 11,68 

ha, nhưng thực hiện tăng 5,97 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất ở tại đô thị tăng 0,55 ha (đạt 4,71% so với kế hoạch) đã thực hiện 

một phần dự báo chuyển mục đích sang đất ở tại đô thị của hộ gia đình cá nhân 

như kế hoạch đề ra. 

+ Đất ở tại đô thị tăng 5,42 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất ở tại đô 

thị tăng 5,42 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 4,25 ha; TT. Cầu Quan tăng 

1,17 ha. 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 10,20 ha, dự kiến giảm 0,63 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở cơ quan là 13,06 ha, tăng 2,85 ha so với kế 

hoạch năm 2020, đạt 127,99% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-
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BTNMT). Kế hoạch dự kiến giảm 0,63 ha, nhưng thực hiện tăng 2,22 ha. 

Nguyên nhân:  

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,03 ha (đạt 4,75% so với kế hoạch) 

chỉ thực hiện được một công trình có lấy đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế 

hoạch đề ra: Bán đấu giá trụ sở cấp thoát nước thị trấn Tiểu Cần chuyển sang đất 

ở đô thị (TT. Tiểu Cần). 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 2,25 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 

đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 2,25 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào 

của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 1,51 

ha; xã Hiếu Trung tăng 0,01 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,03 ha; xã Hùng Hòa tăng 

0,05 ha; xã Long Thới giảm 0,02 ha; xã Ngãi Hùng tăng 0,44 ha; xã Phú Cần 

giảm 0,01 ha; xã Tân Hòa tăng 0,21 ha; xã Tân Hùng giảm 0,06 ha; xã Tập Ngãi 

tăng 0,09 ha. 

 - Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 

60,82 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, 

đến nay đất cơ sở tôn giáo là 59,54 ha, giảm 1,28 ha so với kế hoạch năm 2020, 

đạt 97,90% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

bằng so với hiện trạng năm 2019, nhưng thực hiện giảm 1,28 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất cơ sở tôn giáo giảm 1,28 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất cơ sở 

tôn giáo giảm 1,28 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Cầu Quan giảm 0,10 ha; xã Hiếu 

Trung giảm 0,16 ha; xã Hiếu Tử giảm 0,14 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,03 ha; xã 

Long Thới tăng 0,01 ha; xã Tân Hòa giảm 2,02 ha; xã Tân Hùng tăng 0,18 ha; 

xã Tập Ngãi tăng 0,91 ha. 

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 được duyệt là 22,46 ha, dự kiến tăng 0,53 ha so với hiện 

trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng là 23,11 ha, tăng 0,65 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 102,91% 

(đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến tăng 0,53 

ha, nhưng thực hiện tăng 1,18 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng giảm 0,01ha (kế 

hoạch đề ra tăng 0,53 ha nhưng thực hiện giảm 0,01 ha, không đạt so với kế 

hoạch đề ra) do chưa thực hiện công trình đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng như kế hoạch đề ra: Nhà tang lễ huyện Tiểu Cần (Xã Phú Cần), 

Nhà hỏa táng huyện Tiểu Cần (Xã Phú Cần); và đã thực hiện công trình có lấy 
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đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: chuyển mục đích của hộ 

gia đình cá nhân sang đất thương mại dịch vụ tại xã Hiếu Tử 0,01 ha. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tăng 1,19 ha do 

kiểm kê đất đai năm 2019 đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

tăng 1,19 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,12 ha; xã Hiếu Trung tăng 0,39 

ha; xã Long Thới tăng 0,14 ha; xã Ngãi Hùng tăng 0,04 ha; xã Phú Cần tăng 

0,34 ha; xã Tân Hòa tăng 0,16 ha. 

 - Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt 

là 4,11 ha, dự kiến tăng 0,05 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến 

nay đất sinh hoạt cộng đồng là 3,24 ha, giảm 0,87 ha so với kế hoạch năm 2020, 

đạt 78,93% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

tăng 0,05 ha, nhưng thực hiện giảm 0,82 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất sinh hoạt cộng đồng không tăng như kế hoạch đề ra (không đạt so 

với kế hoạch) do chưa thực hiện công trình đất sinh hoạt cộng đồng như kế 

hoạch đề ra: Trụ sở ấp Tân Đại (Xã Hiếu Tử); Nhà văn hóa ấp 6, xã Tân Hùng. 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng giảm 0,82 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

sinh hoạt cộng đồng giảm 0,82 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,04 ha; 

TT. Cầu Quan tăng 0,06 ha; xã Hiếu Tử giảm 0,06 ha; xã Hùng Hòa giảm 0,07 

ha; xã Long Thới tăng 0,01 ha; xã Ngãi Hùng giảm 0,76 ha; xã Tân Hòa giảm 

0,06 ha; xã Tân Hùng tăng 0,01 ha; xã Tập Ngãi tăng 0,01 ha. 

 + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

năm 2020 là 1,53 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 2,00 ha, tăng 0,47 ha so 

với kế hoạch năm 2020, đạt 130,68% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Kế hoạch bằng so với hiện trạng năm 2019, nhưng thực hiện tăng 

0,47 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 0,47 ha do kiểm kê đất đai 

năm 2019 đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 0,47 ha so với hiện trạng năm 

2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu 

Cần tăng 0,27 ha; TT. Cầu Quan tăng 0,16 ha; xã Hùng Hòa tăng 0,03 ha; xã 

Tân Hòa tăng 0,01 ha; xã Tân Hùng tăng 0,01 ha. 
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 - Đất cơ sở tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được duyệt là 

3,99 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến 

nay đất cơ sở tín ngưỡng là 4,52 ha, tăng 0,53 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 

113,40% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến 

bằng so với hiện trạng năm 2019, nhưng thực hiện tăng 0,53 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng tăng 0,53 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất cơ 

sở tín ngưỡng tăng 0,53 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần tăng 0,17 ha; xã Hiếu 

Trung giảm 0,01 ha; xã Hiếu Tử tăng 0,07 ha; xã Phú Cần tăng 1,20 ha; xã Tập 

Ngãi giảm 0,91 ha. 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 1.528,99 ha, dự kiến giảm 0,05 ha so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 1.527,60 ha, giảm 1,39 ha so 

với kế hoạch năm 2020, đạt 99,91% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-

BTNMT). Kế hoạch dự kiến giảm 0,05 ha, nhưng thực hiện giảm 1,44 ha. 

Nguyên nhân:  

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối không giảm như kế hoạch đề ra (không 

đạt so với kế hoạch) do chưa thực hiện công trình có lấy đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối như kế hoạch đề ra: Bán đấu giá quyền sử dụng đất tuyến rạch trại ghe 

hầu sang đất ở đô thị (TT. Cầu Quan). 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 1,44 ha do kiểm kê đất đai năm 

2019 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 1,44 ha so với hiện trạng năm 2019 

(đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần 

giảm 0,42 ha; TT. Cầu Quan giảm 0,53 ha; xã Hiếu Trung tăng 0,68 ha; xã Hiếu 

Tử tăng 0,37 ha; xã Hùng Hòa giảm 0,32 ha; xã Long Thới giảm 0,09 ha; xã 

Ngãi Hùng giảm 0,11 ha; xã Phú Cần giảm 0,13 ha; xã Tân Hòa giảm 0,55 ha; 

xã Tân Hùng giảm 0,32 ha; xã Tập Ngãi giảm 0,02 ha.  

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 0,68 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất có mặt nước chuyên dùng là 0,44 ha, giảm 0,24 ha so với kế 

hoạch năm 2020, đạt 64,02% (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). 

Kế hoạch dự kiến bằng so với hiện trạng năm 2019, nhưng thực hiện giảm 0,24 

ha. Nguyên nhân:  

+ Đất có mặt nước chuyên dùng giảm 0,24 ha do kiểm kê đất đai năm 

2019 đất có mặt nước chuyên dùng giảm 0,24 ha so với hiện trạng năm 2019 
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(đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần 

giảm 0,24 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

duyệt là 0 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất phi nông nghiệp khác là 0,32 ha, tăng 0,32 ha so với kế 

hoạch năm 2020 (đánh giá theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch 

dự kiến bằng so với hiện trạng năm 2019, nhưng thực hiện tăng 0,32 ha. Nguyên 

nhân:  

+ Đất phi nông nghiệp khác tăng 0,32 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất 

phi nông nghiệp khác tăng 0,32 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020) tại các xã - thị trấn: xã Hiếu Tử tăng 0,32 ha. 

2.4. Đất đô thị 

 Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 945,84 ha, dự kiến không 

biến động so với hiện trạng. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay đất đô thị là 

945,83 ha, giảm 0,01 ha so với kế hoạch năm 2020, đạt 100,00% (đánh giá theo 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT). Kế hoạch dự kiến bằng so với hiện trạng 

năm 2019, nhưng thực hiện giảm 0,01 ha. Nguyên nhân:  

+ Đất đô thị giảm 0,01 ha do kiểm kê đất đai năm 2019 đất đô thị giảm 

0,01 ha so với hiện trạng năm 2019 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2020) tại các xã - thị trấn: TT. Tiểu Cần giảm 0,01 ha. 

Bảng 03: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Số 

TT 
Chỉ tiêu Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

(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 

  Tổng diện tích tự nhiên   22.722,97 22.722,10 -0,87 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 19.405,14 19.793,01 387,87 102,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 12.156,41 12.080,61 -75,80 99,38 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12.156,41 12.080,61 -75,80 99,38 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 987,96 873,75 -114,21 88,44 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6.146,32 6.715,44 569,12 109,26 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH        

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD        

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX        

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,17 105,21 4,04 103,99 

1.8 Đất làm muối LMU        

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13,28 18,01 4,73 135,63 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 3.317,83 2.929,09 -388,74 88,28 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

(ha) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

2.1 Đất quốc phòng CQP 3,96 4,06 0,10 102,52 

2.2 Đất an ninh CAN 3,00 3,03 0,03 100,90 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 110,50   -110,50   

2.4 Đất khu chế xuất SKT        

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 50,00 10,47 -39,53 20,94 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 55,00 3,22 -51,78 5,86 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 66,89 52,44 -14,45 78,40 

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 737,76 653,31 -84,45 88,55 

 Trong đó:      

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,45 1,64 0,19 112,91 

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,77 4,76 -0,01 99,77 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 39,83 41,38 1,55 103,90 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 19,45 9,15 -10,30 47,05 

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 18,92 5,15 -13,77 27,24 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 548,95 479,21 -69,74 87,30 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 90,07 84,36 -5,71 93,66 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,20 13,06 2,85 127,99 

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 60,82 59,54 -1,28 97,90 

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

nhà hỏa táng   
NTD 22,46 23,11 0,65 102,91 

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

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,11 3,24 -0,87 78,93 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,53 2,00 0,47 130,68 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,99 4,52 0,53 113,40 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.528,99 1.527,60 -1,39 99,91 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,68 0,44 -0,24 64,02 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,32 0,32  

3 Đất chưa sử dụng CSD        

4 Đất khu công nghệ cao* KCN        

5 Đất khu kinh tế* KKT        

6 Đất đô thị* KDT 945,84 945,83 -0,01 100,00 

Nguồn: (1) Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày  6/3/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 huyện Tiểu Cần; 
(2) Kết quả thực hiện dựa trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai ngày 31/12/2019 và số liệu chuyển mục đích, giao 

đất, cho thuê đất đến ngày 31/12/2020. 
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2.5. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

Từ kết quả điều tra khảo sát hiện trạng sử dụng đất năm 2020, diện tích 

chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trên địa bàn huyện Tiểu Cần thực 

hiện đạt thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất đề ra. Nguyên nhân là do nhiều 

công trình, dự án chưa thực hiện theo kế hoạch.  

* Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất 

- Theo kế hoạch được duyệt, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 417,20 ha. Kết quả năm 2020 chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp được 16,97 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa dự kiến chuyển 257,31 ha, kết quả thực hiện chuyển 8,06 

ha, đạt 3,13 % kế hoạch.  

+ Đất trồng cây hàng năm khác dự kiến chuyển 15,62 ha, kết quả thực 

hiện chuyển 0,05 ha, đạt 0,32 % kế hoạch.  

+ Đất trồng cây lâu năm dự kiến chuyển 139,06 ha, kết quả thực hiện 

chuyển 8,86 ha, đạt 6,37%. kế hoạch.  

+ Đất nuôi trồng thủy sản dự kiến chuyển 0,21 ha, kết quả thực hiện 

chuyển 0 ha, chưa đạt so với kế hoạch.  

+ Đất nông nghiệp khác dự kiến chuyển 5,00 ha, kết quả thực hiện chuyển 

0 ha, chưa đạt so với kế hoạch. 

- Theo kế hoạch được duyệt, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 

trong nội bộ đất nông nghiệp là 2,00 ha. Kết quả năm 2020 chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,70 ha, đạt 0,35% so với kế hoạch.  

- Theo kế hoạch được duyệt, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở là 1,67 ha. Kết quả năm 2020 đất phi nông nghiệp 

không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,03 ha, đạt 1,80% so với kế hoạch.  

* Kết quả thu hồi đất 

- Đất nông nghiệp: Theo kế hoạch được phê duyệt, diện tích thu hồi là               

410,51 ha (Trong đó: Đất trồng lúa là 255,68 ha; đất hàng năm khác là 13,38 ha; 

đất trồng cây lâu năm là 134,24 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 0,21 ha; đất nông 

nghiệp khác 5,00 ha). Kết quả thu hồi đất nông nghiệp được 13,46 ha, đạt 3,28% 

kế hoạch được phê duyệt (Trong đó: Đất trồng lúa là 7,27 ha; đất hàng năm khác 

là 0,02 ha; đất trồng cây lâu năm là 6,17 ha). 

- Đất phi nông nghiệp: diện tích thu hồi theo kế hoạch được phê duyệt là 

2,00 ha. Kết quả thực hiện thu hồi đất trong năm 2020 là 1,15 ha, đạt 57,50 % kế 

hoạch. 
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2.6. Danh mục các công trình dự án đã thực hiện, chưa thực hiện, hủy 

bỏ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

a) Danh mục các công trình, dự án đã thực hiện  

Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

1 

Nâng cấp, mở rộng đường 

nội ô TT Tiểu Cần (Đoạn từ 

cầu Tiểu Cần - Cống Tài 

Phú) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
     0,68        0,68   

2 
Đường nhựa Khóm 5, TT 

Tiểu Cần (Từ nhà 3 Tộ đến 

đường đal Khóm 5) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
     0,10        0,10   

3  Đường GTNT khóm 5, thị 

trấn Tiểu Cần 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
     1,12        1,12  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

4 Đường giao thông nông 

thôn sau Nhà thờ 

Thị trấn  

Cầu Quan 
     0,20        0,20  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018 

 

5 

Đường dẫn vào 3 cầu 

Hương lộ 38 ( đoạn qua xã 

Ngãi Hùng, huyện Tiểu 

Cần) 

Xã Ngãi Hùng 
        

0,74  
  

        

0,74  
 

6 Xây dựng 3 cầu trên Hương 

lộ 38, huyện Tiểu Cần 
Xã Ngãi Hùng      0,47        0,47  

Nghị quyết 

156/NQ-

HDND ngày 

15/10/2019 

7 Đường vào vùng nguyên 

liệu ấp Nhì - Te Te 2 
Xã Tân Hùng      0,87        0,87  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

8 

Đường GTNT nối liền xã 

Tân Hùng đến Ngãi Hùng , 

huyện Tiểu Cần (giai đoạn 

3) 

Xã Tân Hùng      6,80        6,80  

Nghị quyết 

156/NQ-

HDND ngày 

15/10/2019 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

9 
Đường GTNT liên ấp Xóm 

Chòi - Ông Xây - Đại Sư 

(Giai đoạn 2) 

Xã Tập Ngãi      0,80        0,80  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Quyết định 

số 135/QĐ-

UBND ngày 

26/10/2018 

của UBND 

huyện 

10 DNTN xăng dầu Phước 

Sang 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
     0,17        0,17   

11 Công ty Cổ phần TM-DV 

xăng dầu Trường Long 
TT. Cầu Quan      0,16        0,16   

12 Công ty TNHH xăng dầu 

Nguyễn Phương 
Xã Hiếu Trung      0,02        0,02   

13 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

số 12 
Xã Hiếu Trung      0,15        0,15  

Nghị quyết 

156/NQ-

HDND ngày 

15/10/2019 

14 DNTN xăng dầu Đạt Thành Xã Hiếu Tử      0,03       0,03  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

15 
Cửa hàng kinh doanh xăng 

dầu của DNTN Phong 

Giang 

Xã Ngãi Hùng      0,06    0,06   

16 Cửa hàng xăng dầu Tuấn 

An 
Xã Tân Hùng  0,03        0,03   

17 Công ty TNHH xăng dầu 

Bảy Khéo 
Xã Tập Ngãi     0,18        0,18   

18 
Bán đấu giá trụ sở cấp thoát 

nước thị trấn Tiểu Cần 

chuyển sang đất ở đô thị 

Thị trấn 

Tiểu Cần      0,03   0,03  

19 
Trường THCS thị trấn Tiểu 

Cần 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
     1,00      1,00  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

20 
Đường dẫn vào cầu để kết 

nối vào dự án LRAMP 

Xã Hiếu Tử, xã 

Long Thới, xã Tập 

Ngãi 

1,67                1,67 

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Quyết định 

số 1667/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2019 

của UBND 

tỉnh 

21 

Đường liên xã Sóc Cầu, 

Hùng Hòa - Sóc Dừa, Tân 

Hòa thuộc huyện Tiểu Cần 

Xã Hùng Hòa  1,44     1,44   

22 Mở rộng bãi rác Tập Ngãi Xã Tập Ngãi      1,50        1,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết 

số 15-

NQ/TU ngày 

21/08/2017 

và Thông 

báo số 2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

 
 TỔNG  18,22  18,22  

b) Danh mục các công trình, dự án chưa thực hiện chuyển tiếp năm 2021 

Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

1 
Đất phục vụ cho mục đích 

an ninh 
Huyện Tiểu Cần  0,80         0,80   

2 
 Dự án xây dựng hạ tầng 

khu công nghiệp Cầu Quan 

Thị trấn  

Cầu Quan 
110,50     110,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018 

3 HTX Bưởi da xanh Hùng 

Hòa 
Xã Hùng Hòa      0,24        0,24   

4 
HTX Nông nghiệp xã Hiếu 

Tử 
Xã Hiếu Tử  0,03        0,03   

5 HTX Hùng Tiến Xã Hùng Hòa   0,15        0,15   

6 HTX NN Ngãi Hùng Xã Ngãi Hùng  0,05     0,05   

7 HTX Nông nghiệp Tập Ngãi Xã Tập Ngãi 0,10    0,10   

8 HTX Nông nghiệp Phú Cần Xã Phú cần  0,10    0,10  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

9 HTX Tân Thành Xã Tân Hòa  0,07    0,07   

10 
Mở rộng quảng trường 

huyện Tiểu Cần 
TT. Tiểu Cần 0,02       0,02  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

11 Sân bóng đá xã Hiếu Tử Xã Hiếu Tử  1,09     1,09   

12 
QH Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao huyện Tiểu Cần  
Xã Phú Cần 10,00       10,00  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

13 

Đường Vành đai phía Đông 

thị trấn Tiểu Cần - xã Hiếu 

Tử 

TT. Tiểu Cần, 

xã Hiếu Tử, xã 

Phú Cần 

58,20                 58,20  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018; 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Nghị quyết 

136/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

14 
Đường dẫn vào cầu để kết 

nối vào dự án LRAMP 
Xã Phú Cần   0,05                    0,05  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Quyết định số 

1667/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2019 của 

UBND tỉnh 

15 
 Đường nối từ Quốc lộ 60 

đến Quốc lộ 54 
Xã Phú Cần  34,65                 34,65  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018; 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Công văn số 

3101/UBND-

KT Về việc đề 

xuất chủ 

trương  đầu tư  

thực hiện dự 

án theo  hình 

thức  đối tác 

công tác 

(PPP)  trên địa 

bàn huyện 

Tiểu Cần 

16 

Lộ GTNT từ Trường học Bà 

Ép, xã Phú Cần đến kênh 3 

Kiên 

Xã Phú Cần 0,05    0,05   

17 Bến xe Tiểu Cần Xã Phú Cần     1,00        1,00  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

18 
Đường trục chính ấp Cây hẹ 

- Đại sư, xã Phú Cần 
Xã Phú Cần  0,60    0,60   

19 

Đường Vành đai phía Đông 

Phú Cần - xã Tập Ngãi 

(hạng mục nối dài sang Tập 

Ngãi) 

Xã Phú Cần, Xã 

Tập Ngãi 
 5,00     5,00  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018 

20 

Đường GTNT Xóm Chòi - 

Hiếu Tử (từ cầu Trung 

Ương Đoàn đến ấp Ô Chao 

xã Hiếu Tử) 

 Xã Tập Ngãi    0,30     0,30   

21 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 

đến lộ nhựa ấp Xóm Chòi 
Xã Tập Ngãi    0,78     0,78  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

22 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 

đến lộ nhựa ấp Ông Xây 
Xã Tập Ngãi   0,90       0,90  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

23 

Đường dây 2 mạch từ trạm 

220KV Trà Vinh 2 - trạm 

110KV Cầu Kè 

Xã Hiếu Trung, 

xã Hiếu Tử 
0,35               0,35  

24 Nhà máy xử lý nước thải 
Thị trấn  

Tiểu Cần 
 12,00       12,00  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

25 Nhà ở xã hội 
Thị trấn  

Tiểu Cần 
 9,50    9,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017  

của BTV Tỉnh 

Ủy 

26 

Thu hồi Trạm Y tế giao cho 

UBND xã làm trụ sở cơ 

quan  

Xã Hiếu Tử 0,17    0,17   
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

27 
Nhà hỏa táng huyện Tiểu 

Cần 
xã Phú Cần  0,30         0,30  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

28 Nhà tang lễ huyện Tiểu Cần Xã Phú Cần  0,30    0,30  

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

29 Trụ sở ấp Tân Đại Xã Hiếu Tử  0,04     0,04   

30 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dầu khí Cửu Long 
Xã Long Thới   0,18     0,18  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

31 
Đấu giá đất sân phơi cũ (ấp 

Kinh Xáng, xã Hiếu Tử) 
Xã Hiếu Tử  0,09    0,09   

32 

Xây dựng nhà xưởng vali, 

túi xách LaLa của Công ty 

TNHH Sản xuất thương mại 

Dịch vụ Lala 

Xã Hiếu Tử    1,74    1,74   

33 
Đấu giá đất Trường bắn Sóc 

Tre (xã Phú Cần)  
Xã Phú Cần 0,10     0,10   

34 

Công ty TNHH chế biến 

xuất nhập khẩu thủy sản Tân 

Hòa (chuyển từ đất 

ONT+CLN sang đất SXKD) 

Xã Tân Hòa 0,83    0,83  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

35 

 Bán đấu giá đất cặp cầu Bà 

Lãnh (có xây dựng chốt 

Công an, không còn sử 

dụng) 

Xã Hiếu Tử 0,02         0,02   

36 

 Bán đấu giá đất ao phía sau 

chợ Hiếu tử (không còn sử 

dụng) 

Xã Hiếu Tử 0,05     0,05   

37 

Đấu giá đất Cầu Sóc Tre, xã 

Phú Cần nối liền khóm 2 thị 

trấn Tiểu Cần 

Xã Phú Cần  0,02    0,02   

38 

 Bán đấu giá đất trong khu 

TĐC Cần Chông (2 điểm - 

xã Tân Hòa) 

Xã Tân Hòa 0,02    0,02   

39 

Đấu giá đất Trường Mẫu 

giáo ấp Ngô Văn Kiệt (xã 

Tập Ngãi) 

Xã Tập Ngãi  0,24         0,24   

40 

 Bán đấu giá khu đất ông 

Đàng thuê - tại khóm 3 (thị 

trấn Tiểu Cần)  

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,28         0,28   

41 

 Bán đấu giá khu đất QLTT 

cũ - tại khóm 3 (thị trấn 

Tiểu Cần)  

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,03      0,03   

42 
 Bán đấu giá khu đất cặp cầu 

Tiểu Cần (thị trấn Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
 0,01      0,01   

43 

 Bán đấu giá khu đất cặp đài 

truyền thanh cũ (thị trấn 

Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 

       

0,001  
  

                

0,001  
 

44 
 Bán đấu giá khu đất cặp 

chợ cũ (thị trấn Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
  0,01         0,01   

45 
Bán đấu giá đất Lò đường 

cũ (thị trấn Cầu Quan) 

Thị trấn  

Cầu Quan 
 0,36         0,36   

46 
Bán đấu giá đất bệnh viện 

cũ thị trấn Tiểu Cần 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,35        0,35   

47 Bãi rác huyện Tiểu Cần Xã Hiếu Tử 2,00   2,00 

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

48 
Nhà văn hóa ấp 6, xã Tân 

Hùng 
Xã Tân Hùng 0,01   0,01 

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

49 
Nâng cấp, mở rộng Trạm 

cấp nước sạch xã Hiếu Tử 
Xã Hiếu Tử 0,09   0,09 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Quyết định số 

2169/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2018 

của UBND 

tỉnh 

 TỔNG  253,77  253,77  

c) Danh mục các công trình, dự án hủy bỏ 

STT Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

1 
Trụ sở làm việc và nhà kho hợp tác 

xã Thạnh Trung 

Xã Hiếu 

Trung 
 0,20    0,20   

2 HTX Nông nghiệp xã Hiếu Trung 
Xã Hiếu 

Trung 
 0,10    0,10   

3 Bến xe thị trấn Cầu Quan 
Thị trấn 

Cầu Quan 
 0,35    0,35   

4 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu của 

DNTN xăng dầu Đức Thuận 

Xã Tập 

Ngãi 
 0,10    0,10   

5 

Bán đấu giá đất Trường Tiểu học 

Hiếu Tử A (điểm Ô Đùng, đối diện 

Chùa Ô Đùng) 

Xã Hiếu 

Tử 
 0,04    0,04   
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STT Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

6 

 Bán đấu giá đất Trường Tiểu học 

Long Thới B ở Định Hòa - xã Long 

Thới 

Xã Long 

Thới 
 0,10    0,10   

7 
Bán đấu giá Nhà văn hóa ấp Định 

Phú B - xã Long Thới 

Xã Long 

Thới 
 0,10    0,10   

8 Bán đấu giá đất ao cặp Kho bạc cũ 
Thị trấn 

Tiểu Cần 
 0,03    0,03   

9 
Bán đấu giá đất Trường Tiểu học thị 

trấn Tiểu Cần (Khóm 2) 

Thị trấn 

Tiểu Cần 
 0,02    0,02   

10 

Bán đấu giá quyền sử dụng đất 

tuyến rạch trại ghe hầu sang đất ở 

đô thị 

Thị trấn 

Cầu Quan 
 0,05    0,05   

11 

Dự án đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp hệ thống kênh trục  

 

Xã Hùng 

Hòa 

     2,00  

 
 

2,00  

 

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2018 

 

12 Dự án đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp hệ thống kênh trục  

Xã Tập 

Ngãi 
    2,00      2,00  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2020 

13 
 Cụm Công nghiệp Phú Cần, huyện 

Tiểu Cần 

Xã Phú 

Cần 
 50,00  10,50     39,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND 

ngày 

10/12/2019 

14 
Làng khoa học công nghệ quốc tế - 

khởi nghiệp Xanh Trà Vinh 

Huyện 

Tiểu Cần 
 90,00                   90,00  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND 

ngày 

10/12/2019 

15 Dự án thu gom xử lý lục bình 

Xã Hiếu 

Trung; Xã 

Tân Hòa 

    7,00                 7,00  

Nghị quyết 

156/NQ-

HDND 

ngày 

15/10/2019 

16 
Dự án đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp hệ thống kênh trục  

Xã Hiếu 

Trung, xã 

Phú Cần 

     5,26     5,26  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2018 
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STT Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

17 
Dự án đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp hệ thống kênh trục  

Xã Ngãi 

Hùng 
    2,16      2,16  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2018 

18 
Dự án đầu tư xây dựng công trình 

nâng cấp hệ thống kênh trục  

Xã Tân 

Hùng  
 2,00     2,00  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2019 

19 
Đấu giá khu đất trống cặp Kho bạc 

mới  

Xã Phú 

Cần 
0,27  0,27  

20 HTX Nông nghiệp thị trấn Tiểu Cần 
Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,15     0,15   

21 HTX Nông nghiệp Phú nông 
Xã Long 

Thới 
 0,10    0,10   

22 

Mở rộng xây dựng hệ thống thoát 

nước đường chùa Cây Hẹ - Trường 

THCS Tiểu Cần 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
 0,82    0,82  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2018 

23 
Bán đấu giá đất Trường Tiểu học 

Khóm 6 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,28     0,28   

24 

Nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước 

sạch khắc phục hạn hán, xâm nhập 

mặn 

Xã Hiếu 

Trung 
 0,20         0,20  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND 

ngày 

07/12/2018 

25 HTX Nông nghiệp Hưng Phát 
Thị trấn 

Tiểu Cần 
0,03   0,03   

26 Sân thể thao ấp Ô Đùng 
Xã Hiếu 

Tử 
0,05   0,05   

 TỔNG  163,41 10,50 152,91  

II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI TRONG THỰC HIỆN KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đưa ra để thu hồi và chuyển mục đích 

tổng cộng là 97 công trình, dự án, với diện tích 424,90 ha, trong đó: 

- Số công trình, dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất đã thực 

hiện là 22 công trình, dự án với diện tích 18,22 ha, đạt 22,68% tổng số lượng 

công trình và đạt 4,29% tổng diện tích.  

- Số công trình, dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất chưa thực 
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hiện và chuyển tiếp năm 2021 là 49 công trình, dự án, với diện tích 253,77 ha, 

chiếm 50,52% tổng số lượng công trình và chiếm 59,72% tổng diện tích.  

- Số công trình, dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất huỷ bỏ là 

26 công trình, dự án với diện tích 152,91 ha, chiếm 26,80% tổng số lượng công 

trình và chiếm 35,99% tổng diện tích. 

*Kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào 

mục đích khác: 

Trong năm 2020 huyện Tiểu Cần có 41 công trình, dự án (với diện tích 

411,96 ha) cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác được HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua 

tại Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; Nghị quyết 109/NQ-HDND 

ngày 07/12/2018; Nghị quyết 127/NQ-HDND ngày 12/4/2019; Nghị quyết số 

156/NQ-HĐND ngày 15/10/2019; Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019. Kết quả thực hiện trong năm 2020 như sau: 

- Đã thực hiện 11 dự án (chiếm 26,83% tổng số lượng dự án) với 14,61 ha 

(chiếm 3,55% tổng diện tích). Trong đó, chuyển mục đích sử dụng đất lúa là 

7,27 ha. 

- Chưa thực hiện là 30 dự án (chiếm 73,17% tổng số lượng dự án) với 

397,35 ha (chiếm 96,45% tổng diện tích). Trong đó, chuyển mục đích sử dụng 

đất lúa 248,04 ha.  

III. ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG THỰC 

HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

1. Nguyên nhân khách quan 

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua của cả nước cũng 

như của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, 

cắt giảm đầu tư công và chính sách tiền tệ thắt chặt đã làm suy giảm nghiêm 

trọng nguồn vốn đầu tư, đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu 

kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.  

- Kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch của các ngành còn chưa thực sự 

thống nhất, mỗi ngành có những số liệu điều tra, khảo sát và định hướng phát 

triển khác nhau. Hơn nữa, thời điểm lập và phê duyệt cũng khác nhau, do đó 

việc lồng ghép kế hoạch của các ngành vào trong kế hoạch sử dụng đất khó đảm 

bảo tính thống nhất. 
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2. Nguyên nhân chủ quan 

- Kế hoạch sử dụng đất còn có một số nội dung chưa thực sự phù hợp với 

thực tiễn. Công tác phân tích thông tin đầu vào, cũng như xác định nhu cầu sử 

dụng đất hay kế hoạch phát triển còn nhiều hạn chế, dẫn đến dự báo nhu cầu sử 

dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa sát với thực tế, thiếu 

các giải pháp có tính khả thi để thực hiện, nhất là không cân đối đủ nguồn vốn 

để thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch được duyệt, làm chậm tiến độ 

thực hiện, thậm chí dẫn tới tình trạng “treo”.  

- Khi xây dựng kế hoạch chưa đánh giá kỹ tính khả thi của các công trình 

thực hiện trong kỳ kế hoạch, nhất là các công trình phát triển hạ tầng, dự án khu 

dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, y tế…, trong khi nguồn 

vốn đầu tư hạn chế, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nên chỉ tiêu 

thực hiện theo kế hoạch đạt thấp. 

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất 

được phê duyệt ở các cấp, các ngành chưa thường xuyên. Tình trạng sử dụng đất 

không theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được phát hiện và xử 

lý kịp thời. 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn gặp 

nhiều khó khăn, bất cập làm chậm tiến độ thực hiện các dự án. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã đưa các công trình ở kế hoạch năm 

2019 vào nên khả năng thực hiện không cao. 
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PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC PHÂN BỔ TỪ CẤP TỈNH 

Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ cấp tỉnh được thể hiện theo bảng 4. 

Bảng 4: Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ theo đơn vị hành chính 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

toàn huyện 

(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

Thị trấn 

Tiểu Cần 

Thị trấn  

Cầu Quan 

Hiếu 

Trung 

Hiếu 

Tử 

Hùng 

Hòa 

(1) (2) (4)=(5)+...+(15) (5) (6) (7) (8) (9) 

  Tổng diện tích tự nhiên 22.722,10  405,72  540,11  2.204,57  2.637,85  1.847,10  

1 Đất nông nghiệp 19.504,65  241,27  236,70  2.002,01  2.326,46  1.656,77  

1.1 Đất trồng lúa 11.942,15  103,72  1,35  1.422,47  1.878,59  826,47  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 11.942,15  103,72  1,35  1.422,47  1.878,59  826,47  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 885,87  7,58  38,71  20,05  71,55  95,88  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  6.558,62  122,46  192,93  555,51  368,49  716,48  

1.4 Đất rừng phòng hộ             

1.5 Đất rừng đặc dụng             

1.6 Đất rừng sản xuất              

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 105,00  7,52  3,71  3,98  7,83  4,94  

1.8 Đất làm muối             

1.9 Đất nông nghiệp khác 13,01          13,01  

2 Đất phi nông nghiệp  3.217,46  164,46  303,41  202,56  311,39  190,33  

2.1 Đất quốc phòng 4,06            

2.2 Đất an ninh 3,83  2,15          

2.3 Đất khu công nghiệp 110,50    110,50        

2.4 Đất khu chế xuất             

2.5 Đất cụm công nghiệp 10,47            

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 6,90  1,79  1,04  0,70  0,54  0,20  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 73,05  5,20  5,26  0,84  37,01  7,40  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản             

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
774,99  55,24  39,83  51,23  97,42  62,06  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,25  1,02  0,69  0,17    0,08  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế 3,96  0,12  0,21  0,20  0,22  0,10  

2.9.3 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
40,64  4,16  3,77  2,60  3,04  2,98  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 20,16    1,31  0,77  2,18   

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội             

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
            

2.9.7 Đất giao thông 686,57  36,33  33,05  46,39  91,26  57,84  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

toàn huyện 

(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

Thị trấn 

Tiểu Cần 

Thị trấn  

Cầu Quan 

Hiếu 

Trung 

Hiếu 

Tử 

Hùng 

Hòa 

2.9.8 Đất thủy lợi 14,22  13,13    0,20  0,09  0,02  

2.9.9 Đất công trình năng lượng 0,22      0,10  0,12    

2.9.10 Đất công trình bưu chính viễn thông 1,04  0,12  0,11  0,04  0,08  0,04  

2.9.11 Đất chợ 5,92  0,36  0,68  0,76  0,42  1,00  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa             

2.11 Đất danh lam thắng cảnh             

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 7,15        2,00    

2.13 Đất ở tại nông thôn 487,64      49,58  58,00  34,55  

2.14 Đất ở tại đô thị 105,37  53,81  51,56        

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 11,69  5,31  1,10  0,43  0,55  0,50  

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
0,05  0,05          

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao             

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 59,65  7,44  4,37  3,95  5,03  4,17  

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
23,58  1,89  2,19  2,86  1,09  1,02  

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
            

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 3,47  0,26  0,06  0,14  0,15  0,59  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,02  1,55  0,18    0,04  0,03  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 4,52  0,17  0,05  0,46  1,10    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 1.526,35  29,16  87,27  92,36  106,76  79,80  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dung 0,44  0,44          

2.26 Đất phi nông nghiệp khác 1,70        1,70    

3 Đất chưa sử dụng             

4 Đất khu công nghệ cao*             

5 Đất khu kinh tế*             

6 Đất đô thị* 945,83  405,72  540,11        

Bảng 5: Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ theo đơn vị hành chính (tt) 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

Long 

Thới 

Ngãi 

Hùng 

Phú 

Cần 

Tân  

Hòa 

Tân 

Hùng 
Tập Ngãi 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

  Tổng diện tích tự nhiên 2.732,06  1.902,72  2.362,62  2.848,85  2.001,27  3.239,23  

1 Đất nông nghiệp 2.464,72  1.736,81  2.029,82  2.151,03  1.755,65  2.903,41  

1.1 Đất trồng lúa 1.696,77  1.097,57  1.411,77  480,49  992,57  2.030,39  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.696,77  1.097,57  1.411,77  480,49  992,57  2.030,39  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 61,57  15,10  60,24  469,81  21,87  23,53  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  695,22  612,14  536,68  1.191,32  728,37  839,01  

1.4 Đất rừng phòng hộ             

1.5 Đất rừng đặc dụng             



 

56 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

Long 

Thới 

Ngãi 

Hùng 

Phú 

Cần 

Tân  

Hòa 

Tân 

Hùng 
Tập Ngãi 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1.6 Đất rừng sản xuất              

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 11,15  12,01  21,12  9,42  12,84  10,48  

1.8 Đất làm muối             

1.9 Đất nông nghiệp khác             

2 Đất phi nông nghiệp  267,35  165,90  332,81  697,81  245,62  335,83  

2.1 Đất quốc phòng     4,06        

2.2 Đất an ninh     1,58  0,09      

2.3 Đất khu công nghiệp             

2.4 Đất khu chế xuất             

2.5 Đất cụm công nghiệp     10,47        

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 0,38  0,38  0,94  0,30  0,23  0,39  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,62  1,57  3,55  1,54  8,96  1,10  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản             

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
81,84  40,22  133,53  67,19  59,06  87,39  

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa   0,12  0,02  0,02  0,03  0,11  

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế 0,11  0,13  2,33  0,14  0,21  0,20  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 3,38  2,37  7,49  3,69  2,45  4,71  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 1,03  0,49  11,10  0,82  0,92  1,54  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội             

2.9.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và công 

nghệ 
            

2.9.7 Đất giao thông 77,14  36,49  112,12  61,33  54,65  79,97  

2.9.8 Đất thủy lợi 0,03  0,02  0,23  0,50      

2.9.9 Đất công trình năng lượng             

2.9.1

0 
Đất công trình bưu chính viễn thông 0,05  0,12  0,25  0,04  0,17  0,01  

2.9.1

1 
Đất chợ 0,10  0,48    0,65  0,63  0,84  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa             

2.11 Đất danh lam thắng cảnh             

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 1,01    1,39  0,41  0,26  2,09  

2.13 Đất ở tại nông thôn 54,40  38,21  60,10  54,47  51,63  86,71  

2.14 Đất ở tại đô thị             

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,42  0,70  1,37  0,35  0,70  0,26  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp             

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao             

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 9,46  0,79  7,78  5,52  6,14  4,99  

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

nhà hỏa táng 
1,78  0,90  6,88  1,39  0,83  2,75  

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

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,17  0,52  1,08  0,02  0,15  0,33  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng       0,09  0,14    

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 0,70  0,18  1,41  0,44      
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

Long 

Thới 

Ngãi 

Hùng 

Phú 

Cần 

Tân  

Hòa 

Tân 

Hùng 
Tập Ngãi 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 116,56  82,44  98,67  566,01  117,50  149,82  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dung       

2.26 Đất phi nông nghiệp khác       

3 Đất chưa sử dụng       

4 Đất khu công nghệ cao*       

5 Đất khu kinh tế*       

6 Đất đô thị*       

 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

(Nguồn: Báo cáo số 526/BC-UNND ngày 21/12/2020 Kết quả công tác năm 

2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 huyện Tiểu Cần) 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, đổi 

mới mô hình tăng trưởng, nhất là tái cơ cấu trong nông nghiệp gắn với xây dựng 

chuỗi giá trị, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng 

chất kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương 

mại - dịch vụ gắn kêu gọi đầu tư, huy động có hiệu quả các nguồn lực phục vụ 

kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, phát triển văn hóa và du lịch. 

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, bảo đảm 

an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt quy chế 

dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực  

2.1. Trong lĩnh vực kinh tế 

a. Sản xuất nông nghiệp - thủy sản và xây dựng nông thôn mới  

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển ngành chăn 

nuôi, thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp, 

nhất là các giải pháp bù đắp giá trị sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của thiên 

tai dịch bệnh. Quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và mỗi 

xã, thị trấn một sản phẩm đặc trưng, nhất là sản phẩm có tiềm năng như lúa, gạo, 

dừa, bưởi da xanh,... 
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Tăng cường công tác quản lý đàn vật nuôi, giám sát, kiểm soát dịch bệnh 

hiệu quả bằng biện pháp đẩy mạnh công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng 

trong chăn nuôi. 

Quản lý, vận hành tốt cống Cần Chông và các cổng đầu mối đảm bảo cho 

sản xuất và giao thông thủy. Kiểm tra, đôn đốc việc thi công các công trình thủy 

lợi đang thực hiện trên địa bàn huyện, phối hợp triển khai dự án nâng cấp đê bao 

chống triều cường, giải ngân hoàn thành vốn hỗ trợ khắc phục hạn, mặn trên địa 

bàn huyện. 

Hỗ trợ các hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng sản phẩm có 

nhãn hiệu và sản phẩm OCOP. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nâng cao 

chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các tiêu chí huyện nông thôn mới, 

xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo theo kế hoạch (phấn đấu xây dựng 

06 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu). 

b. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp 

tác xã và Tổ hợp tác, hỗ trợ hợp tác xã Phú Cần thực hiện dự án xây dựng trụ sở 

làm việc, của hàng và nhà kho. Quan tâm phát triển doanh nghiệp, chú trọng 

công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. 

c. Thương mại – Dịch vụ - Du lịch – Khoa học công nghệ 

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả và hàng nhái kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu 

quả việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Thực hiện chuyển đổi mô hình quản 

lý chợ đối với chợ Hiếu Trung. Tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh 

thực phẩm, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành các quy định của 

pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Tăng cường quản lý chặt chẽ các khoản thu, chi ngân sách hạn chế những 

khoảng chi chưa cần thiết để đảm bảo ngân sách. Phối hợp với các tổ chức tín 

dụng trên địa bàn huyện có kế hoạch huy động vốn trong nhân dân kết hợp với 

các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất và mở 

rộng kinh doanh. 

d. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

Tiếp tục giữ vững, nâng chất đô thị loại V đối với thị trấn Cầu Quan, nâng 

chất các tiêu chuẩn đô thị loại IV đối với thị trấn Tiểu Cần. Tập trung xây dựng 

huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. 
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Hoàn thành quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cần và quy chế quản lý 

quy hoạch công nghiệp. Triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Cầu Quan. 

Phối hợp với các Sở ngành của tỉnh trong việc kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng 

cơ bản, kịp thời xử lý vướng mắc trong thi công, giải ngân vốn phải đảm bảo đạt 

kế hoạch tỉnh giao. Đẩy nhanh quyết toán các dự án đã hoàn thành, thường 

xuyên khảo sát, có kế hoạch nâng cấp, duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao 

thông nông thôn đảm bảo cho nhu cầu đi lại của người dân, nhất là dịp tết 

nguyên đán năm 2021. 

đ. Quản lý Tài nguyên – Môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Tiếp tục thực hiện Dự án lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 

huyện Tiểu Cần. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, 

nhất là quản lý việc khai thác đất mặt ruộng trái phép. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ 

thị số 15-CT/TU và Kế hoạch số 01/KH-UBND của UBND tỉnh về hành động 

cải thiện cảnh quan môi trường, quản lý trật tự đô thị. Thực hiện dự án mở rộng 

bãi rác xã Tập Ngãi theo kế hoạch. Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp và 

an toàn. 

Triển khai các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, nhất là tình 

hình hạn hán, xâm nhập mặn. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, 

giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng kết hợp với huy 

động tốt các nguồn lực phục vụ cho công tác thích ứng, ứng phó với biến đổi khí 

hậu trên địa bàn huyện. 

e. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 

Tiếp tục củng cố, phát triển mạnh các loại hình kinh tế hợp tác, đa dạng 

các hình thức góp vốn và tổ chức sản xuất kinh doanh. Tập trung củng cố nâng 

cao chất lượng các hợp tác xã, tổ hợp tác. Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ 

trợ các loại hình kinh tế hợp tác, tạo điều kiện cho các hợp tác xã mở rộng liên 

doanh, liên kết trao đổi hàng hoá, tiếp cận thị trường để thúc đẩy kinh tế hợp tác 

phát triển, đồng thời quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị cho các hợp tác xã. 

2.2. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a. Giáo dục và đào tạo  

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các nhiệm vụ của ngành giáo dục 

năm học 2020-2021 đảm bảo hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào xã hội hóa trong 
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lĩnh vực giáo dục. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 đảm 

bảo hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục 

học sinh về phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng 

chống tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, ý thức giữ gìn vệ sinh và 

bảo vệ môi trường,... 

b. Y tế - Dân số Kế hoạch hóa gia đình 

Triển khai thực hiện các chương trình quốc gia về y tế. Tăng cường thực 

hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, nhất là dịch bệnh 

Covid-19, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

trong điều kiện biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài, nước mặn, bão lũ,... dễ phát 

sinh dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 

Bảo hiếm y tế. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, 

chuyển đổi hành vi của người dân về bình đẳng giới nhằm thu hẹp khoảng cách 

giới. Kết hợp nhiều biện pháp và nguồn lực để công tác truyền thông dân số 

rộng mạnh và hiệu quả. 

c. Văn hóa thông tin - thể thao và truyền thanh 

Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể nhân các ngày lễ và tết 

nguyên đán năm 2021. Tham gia tuần lễ Nông sản, du lịch, ẩm thực gắn với lễ 

hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh. Phối hợp với Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Trà Vinh tổ chức tốt lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng di tích cấp 

tỉnh Di tích kiến trúc nghệ thuật Thiên Hậu Cung (Chùa bà Thiên Hậu) khóm 5, 

thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu cần, tỉnh Trà Vinh. Tổ chức các hoạt động lễ, tết 

và các sự kiện khác đảm bảo theo kế hoạch và đáp ứng các giải pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ 

văn hóa. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chào mừng các ngày lễ 

lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, gắn với việc đẩy 

mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí 

Minh”. 

III. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC  

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh và huyện năm 2021, huyện Tiểu Cần xác định nhu cầu sử 

dụng đất cho các ngành - lĩnh vực đến cấp xã như sau: 
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1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa 

thực hiện, nhưng còn phù hợp với kinh tế - xã hội năm 2021 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo 

Luật Đất đai năm 2013, trong quá trình lập vẫn còn bất cập, nên tỷ lệ thực hiện 

năm 2020 đạt kết quả còn thấp, cụ thể như sau: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

đưa ra để thu hồi và chuyển mục đích tổng cộng là 97 dự án, thực hiện trong 

năm 2020 tổng cộng là 22 dự án. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chưa thực 

hiện hết nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2021: 

Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

1 
Đất phục vụ cho mục đích 

an ninh 
Huyện Tiểu Cần  0,80         0,80   

2 
 Dự án xây dựng hạ tầng 

khu công nghiệp Cầu Quan 

Thị trấn  

Cầu Quan 
110,50     110,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018 

3 HTX Bưởi da xanh Hùng 

Hòa 
Xã Hùng Hòa      0,24        0,24   

4 
HTX Nông nghiệp xã Hiếu 

Tử 
Xã Hiếu Tử  0,03        0,03   

5 HTX Hùng Tiến Xã Hùng Hòa   0,15        0,15   

6 HTX NN Ngãi Hùng Xã Ngãi Hùng  0,05     0,05   

7 HTX Nông nghiệp Tập Ngãi Xã Tập Ngãi 0,10    0,10   

8 HTX Nông nghiệp Phú Cần Xã Phú cần  0,10    0,10  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

9 HTX Tân Thành Xã Tân Hòa  0,07    0,07   

10 
Mở rộng quảng trường 

huyện Tiểu Cần 
TT. Tiểu Cần 0,02       0,02  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

11 Sân bóng đá xã Hiếu Tử Xã Hiếu Tử  1,09     1,09   

12 
QH Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao huyện Tiểu Cần  
Xã Phú Cần 10,00       10,00  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

13 

Đường Vành đai phía Đông 

thị trấn Tiểu Cần - xã Hiếu 

Tử 

TT. Tiểu Cần, 

xã Hiếu Tử, xã 

Phú Cần 

58,20                 58,20  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018; 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Nghị quyết 

136/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 

14 
Đường dẫn vào cầu để kết 

nối vào dự án LRAMP 
Xã Phú Cần   0,05                    0,05  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Quyết định số 

1667/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2019 của 

UBND tỉnh 

15 
 Đường nối từ Quốc lộ 60 

đến Quốc lộ 54 
Xã Phú Cần  34,65                 34,65  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018; 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Công văn số 

3101/UBND-

KT Về việc đề 

xuất chủ 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

trương  đầu tư  

thực hiện dự 

án theo  hình 

thức  đối tác 

công tác 

(PPP)  trên địa 

bàn huyện 

Tiểu Cần 

16 

Lộ GTNT từ Trường học Bà 

Ép, xã Phú Cần đến kênh 3 

Kiên 

Xã Phú Cần 0,05    0,05   

17 Bến xe Tiểu Cần Xã Phú Cần     1,00        1,00  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

18 
Đường trục chính ấp Cây hẹ 

- Đại sư, xã Phú Cần 
Xã Phú Cần  0,60    0,60   

19 

Đường Vành đai phía Đông 

Phú Cần - xã Tập Ngãi 

(hạng mục nối dài sang Tập 

Ngãi) 

Xã Phú Cần, Xã 

Tập Ngãi 
 5,00     5,00  

Nghị quyết 

109/NQ-

HDND ngày 

07/12/2018 

20 

Đường GTNT Xóm Chòi - 

Hiếu Tử (từ cầu Trung 

Ương Đoàn đến ấp Ô Chao 

xã Hiếu Tử) 

 Xã Tập Ngãi    0,30     0,30   

21 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 

đến lộ nhựa ấp Xóm Chòi 
Xã Tập Ngãi    0,78     0,78  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

22 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 

đến lộ nhựa ấp Ông Xây 
Xã Tập Ngãi   0,90       0,90  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

23 

Đường dây 2 mạch từ trạm 

220KV Trà Vinh 2 - trạm 

110KV Cầu Kè 

Xã Hiếu Trung, 

xã Hiếu Tử 
0,35               0,35  

24 Nhà máy xử lý nước thải 
Thị trấn  

Tiểu Cần 
 12,00       12,00  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

10/12/2019 

25 Nhà ở xã hội 
Thị trấn  

Tiểu Cần 
 9,50    9,50  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017  

của BTV Tỉnh 

Ủy 

26 

Thu hồi Trạm Y tế giao cho 

UBND xã làm trụ sở cơ 

quan  

Xã Hiếu Tử 0,17    0,17   

27 
Nhà hỏa táng huyện Tiểu 

Cần 
xã Phú Cần  0,30         0,30  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

28 Nhà tang lễ huyện Tiểu Cần Xã Phú Cần  0,30    0,30  

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

29 Trụ sở ấp Tân Đại Xã Hiếu Tử  0,04     0,04   
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

30 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dầu khí Cửu Long 
Xã Long Thới   0,18     0,18  

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

31 
Đấu giá đất sân phơi cũ (ấp 

Kinh Xáng, xã Hiếu Tử) 
Xã Hiếu Tử  0,09    0,09   

32 

Xây dựng nhà xưởng vali, 

túi xách LaLa của Công ty 

TNHH Sản xuất thương mại 

Dịch vụ Lala 

Xã Hiếu Tử    1,74    1,74   

33 
Đấu giá đất Trường bắn Sóc 

Tre (xã Phú Cần)  
Xã Phú Cần 0,10     0,10   

34 

Công ty TNHH chế biến 

xuất nhập khẩu thủy sản Tân 

Hòa (chuyển từ đất 

ONT+CLN sang đất SXKD) 

Xã Tân Hòa 0,83    0,83  

NQ 63/NQ-

HĐND 

(08/12/2017) 

35 

 Bán đấu giá đất cặp cầu Bà 

Lãnh (có xây dựng chốt 

Công an, không còn sử 

dụng) 

Xã Hiếu Tử 0,02         0,02   

36 

 Bán đấu giá đất ao phía sau 

chợ Hiếu tử (không còn sử 

dụng) 

Xã Hiếu Tử 0,05     0,05   

37 

Đấu giá đất Cầu Sóc Tre, xã 

Phú Cần nối liền khóm 2 thị 

trấn Tiểu Cần 

Xã Phú Cần  0,02    0,02   

38 

 Bán đấu giá đất trong khu 

TĐC Cần Chông (2 điểm - 

xã Tân Hòa) 

Xã Tân Hòa 0,02    0,02   

39 

Đấu giá đất Trường Mẫu 

giáo ấp Ngô Văn Kiệt (xã 

Tập Ngãi) 

Xã Tập Ngãi  0,24         0,24   

40 

 Bán đấu giá khu đất ông 

Đàng thuê - tại khóm 3 (thị 

trấn Tiểu Cần)  

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,28         0,28   

41 

 Bán đấu giá khu đất QLTT 

cũ - tại khóm 3 (thị trấn 

Tiểu Cần)  

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,03      0,03   

42 
 Bán đấu giá khu đất cặp cầu 

Tiểu Cần (thị trấn Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
 0,01      0,01   
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện 

tích 

kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

Ghi chú 

43 

 Bán đấu giá khu đất cặp đài 

truyền thanh cũ (thị trấn 

Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 

       

0,001  
  

                

0,001  
 

44 
 Bán đấu giá khu đất cặp 

chợ cũ (thị trấn Tiểu Cần) 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
  0,01         0,01   

45 
Bán đấu giá đất Lò đường 

cũ (thị trấn Cầu Quan) 

Thị trấn  

Cầu Quan 
 0,36         0,36   

46 
Bán đấu giá đất bệnh viện 

cũ thị trấn Tiểu Cần 

Thị trấn  

Tiểu Cần 
0,35        0,35   

47 Bãi rác huyện Tiểu Cần Xã Hiếu Tử 2,00   2,00 

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019; 

Nghị quyết số 

15-NQ/TU 

ngày 

21/08/2017 và 

Thông báo số 

2139-

TB/VPTU 

ngày 

26/09/2019 

của Văn 

phòng Tỉnh 

Ủy 

48 
Nhà văn hóa ấp 6, xã Tân 

Hùng 
Xã Tân Hùng 0,01   0,01 

Nghị quyết 

170/NQ-

HDND ngày 

10/12/2019 

49 
Nâng cấp, mở rộng Trạm 

cấp nước sạch xã Hiếu Tử 
Xã Hiếu Tử 0,09   0,09 

Nghị quyết 

127/NQ-

HDND ngày 

12/4/2019; 

Quyết định số 

2169/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2018 

của UBND 

tỉnh 

 TỔNG  253,77  253,77  

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

Hiện trạng tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 22.722,10 ha. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích tự nhiên của huyện ổn định, diện tích 
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tự nhiên có 22.722,10 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

TT. Tiểu Cần 405,72 ha; TT. Cầu Quan 540,11 ha; xã Hiếu Trung 2.204,57 ha; 

xã Hiếu Tử 2.637,85 ha; xã Hùng Hòa 1.847,10 ha; xã Long Thới 2.732,06 ha; 

xã Ngãi Hùng 1.902,72 ha; xã Phú Cần 2.362,62 ha; xã Tân Hòa 2.848,85 ha; xã 

Tân Hùng 2.001,27 ha; xã Tập Ngãi 3.239,23 ha. 

2.1. Đất nông nghiệp 

- Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 là 19.793,01 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 19.376,97 ha. 

- Huyện xác định đất nông nghiệp năm 2021 là 19.504,65 ha, cao hơn  

127,68 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào nhiều công trình phi nông nghiệp có lấy đất nông nghiệp nhưng thực 

tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

không đưa vào, vì vậy diện tích đất nông nghiệp vẫn còn cao hơn. 

- Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp giảm 288,36 ha do chuyển sang đất 

phi nông nghiệp như đất an ninh 0,80 ha; đất khu công nghiệp 110,05 ha; đất 

thương mại, dịch vụ 3,62 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 19,84 ha; đất 

phát triển hạ tầng 122,82 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 2,00 ha; đất ở tại nông 

thôn 7,91 ha; đất ở tại đô thị 19,12 ha; đất cơ sở tôn giáo 0,14 ha; đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,60 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 

ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,02 ha; đất phi nông nghiệp khác 1,38 ha.

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất nông nghiệp giảm 288,36 ha. 

- Đất nông nghiệp năm 2021 là 19.504,65 ha; chiếm 85,84 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2021 là 19.504,65 ha. 

- Năm 2021 đất nông nghiệp phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: TT. Tiểu Cần 241,27 ha; TT. Cầu Quan 236,70 ha; xã Hiếu Trung 

2.002,01 ha; xã Hiếu Tử 2.326,46 ha; xã Hùng Hòa 1.656,77 ha; xã Long Thới 

2.464,72 ha; xã Ngãi Hùng 1.736,81 ha; xã Phú Cần 2.029,82 ha; xã Tân Hòa 

2.151,03 ha; xã Tân Hùng 1.755,65 ha; xã Tập Ngãi 2.903,41 ha. 

a. Đất trồng lúa 

 - Hiện trạng đất trồng lúa năm 2020 là 12.080,61 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 12.243,00 ha. 
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- Huyện xác định đất trồng lúa năm 2021 là 11.942,15 ha, thấp hơn 

300,85 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp hơn này sẽ 

bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

 - Chu chuyển giảm: đất trồng lúa giảm 138,46 ha do chuyển sang đất 

trồng cây hàng năm khác 25,00 ha; đất trồng cây lâu năm 13,91 ha; đất khu công 

nghiệp 24,27 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,65 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 1,50 ha; đất phát triển hạ tầng 55,77 ha; đất bãi thải, xử lý chất thải 2,00 

ha; đất ở nông thôn 2,40 ha; đất ở tại đô thị 11,36 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,50 ha; đất phi nông nghiệp khác 1,09 ha. Trong 

đó diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (Kế hoạch 51/KH-

UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 

2030) sang đất trồng cây hàng năm khác 25,00 ha (đất trồng lúa chuyển đổi tạm 

thời sang đất trồng cây hàng năm khác); đất trồng cây lâu năm 12,50 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 138,46 ha. 

 - Đất trồng lúa năm 2021 là 11.942,15 ha; chiếm 52,56 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 

là 11.942,15 ha.  

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 103,72 ha; TT. Cầu Quan 1,35 ha; xã Hiếu Trung 1.422,47 ha; xã Hiếu Tử 

1.878,59 ha; xã Hùng Hòa 826,47 ha; xã Long Thới 1.696,77 ha; xã Ngãi Hùng 

1.097,57 ha; xã Phú Cần 1.411,77 ha; xã Tân Hòa 480,49 ha; xã Tân Hùng 

992,57 ha; xã Tập Ngãi 2.030,39 ha. 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  

- Hiện trạng đất chuyên trồng lúa nước năm 2020 là 12.080,61 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 12.243,00 ha. 

- Huyện xác định đất chuyên trồng lúa nước năm 2021 là 11.942,15 ha, 

thấp hơn 300,85 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp 

hơn này sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

 - Chu chuyển giảm: đất chuyên trồng lúa nước giảm 138,46 ha do chuyển 

sang đất trồng cây hàng năm khác 25,00 ha; đất trồng cây lâu năm 13,91 ha; đất 

khu công nghiệp 24,27 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,65 ha; đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp 1,50 ha; đất phát triển hạ tầng 55,77 ha; đất bãi thải, xử lý chất 

thải 2,00 ha; đất ở tại nông thôn 2,40 ha; đất ở tại đô thị 11,36 ha; đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,50 ha; đất phi nông nghiệp khác 
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1,09 ha. Trong đó diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất chuyên trồng 

lúa nước (Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 

2025, định hướng đến năm 2030) sang đất trồng cây hàng năm khác 25,00 ha 

(đất chuyên trồng lúa nước chuyển đổi tạm thời sang đất trồng cây hàng năm 

khác); đất trồng cây lâu năm 12,50 ha. 

- Cân đối tăng giảm kế hoạch năm 2021: giảm 138,46 ha.  

- Đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2021 là 11.942,15 ha, chiếm 52,56 

% diện tích tự nhiên. Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 11.942,15 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 103,72 ha; TT. Cầu Quan 1,35 ha; xã Hiếu Trung 1.422,47 ha; xã Hiếu Tử 

1.878,59 ha; xã Hùng Hòa 826,47 ha; xã Long Thới 1.696,77 ha; xã Ngãi Hùng 

1.097,57 ha; xã Phú Cần 1.411,77 ha; xã Tân Hòa 480,49 ha; xã Tân Hùng 

992,57 ha; xã Tập Ngãi 2.030,39 ha. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

 - Hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác năm 2020 là 873,75 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 735,00 ha. 

- Huyện xác định đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 là 885,87 ha, 

cao hơn 150,87 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đưa vào nhiều công trình phi nông nghiệp có lấy đất trồng cây hàng 

năm khác nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất trồng cây hàng năm 

khác vẫn còn cao hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất trồng cây hàng năm khác tăng 25,00 ha do lấy từ 

đất nông nghiệp như đất trồng lúa 25,00 ha. Tăng do chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa (Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND 

tỉnh Trà Vinh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030) sang đất trồng cây hàng năm 

khác 25,00 ha (đất trồng lúa chuyển đổi tạm thời sang đất trồng cây hàng năm 

khác). Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng 

năm khác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ tham gia 

sản suất đó là nhu cầu chung của toàn huyện Tiểu Cần và một số khu vực có nhu 

cầu chuyển đổi nhiều trên địa bàn huyện như: xã Tân Hòa, xã Hùng Hòa, xã Tân 

Hùng, xã Ngãi Hùng, xã Long Thới. 
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- Chu chuyển giảm: đất trồng cây hàng năm khác giảm 12,88 ha do 

chuyển sang đất an ninh 0,80 ha; đất khu công nghiệp 6,58 ha; đất thương mại - 

dịch vụ 0,20 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,12 ha; đất phát triển hạ 

tầng 0,08 ha; đất ở tại nông thôn 0,72 ha; đất ở tại đô thị 0,10 ha; đất cơ sở tôn 

giáo 0,14 ha, đất phi nông nghiệp khác 0,14 ha. 

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 12,12 ha. 

  - Đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 là 885,87 ha; chiếm 3,90 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm 2021 là 860,87 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 7,58 ha; TT. Cầu Quan 38,71 ha; xã Hiếu Trung 20,05 ha; xã Hiếu Tử 

71,55 ha; xã Hùng Hòa 95,88 ha; xã Long Thới 61,57 ha; xã Ngãi Hùng 15,10 

ha; xã Phú Cần 60,24 ha; xã Tân Hòa 469,81 ha; xã Tân Hùng 21,87 ha; xã Tập 

Ngãi 23,53 ha. 

c. Đất trồng cây lâu năm  

 - Hiện trạng đất trồng cây lâu năm năm 2020 là 6.715,44 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 5.924,00 ha. 

- Huyện xác định đất trồng cây lâu năm năm 2021 là 6.558,62 ha, cao hơn 

634,62 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào nhiều công trình phi nông nghiệp có lấy đất trồng cây lâu năm 

nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất trồng cây lâu năm vẫn còn cao hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất trồng cây lâu năm tăng 13,91 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 13,91 ha. Trong đó: tăng 12,50 ha do chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

đất trồng lúa (Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021 – 2025, định hướng đến năm 2030) sang đất trồng cây lâu năm. Chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm để nâng cao 

hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ tham gia sản suất đó là nhu cầu 

chung của toàn huyện Tiểu Cần và một số khu vực có nhu cầu chuyển đổi nhiều 

trên địa bàn huyện như: TT. Tiểu Cần, TT. Cầu Quan, xã Tân Hòa, xã Hùng 

Hòa, xã Tân Hùng, xã Ngãi Hùng, xã Long Thới, xã Phú Cần. 

- Chu chuyển giảm: đất trồng cây lâu năm giảm 170,73 ha do chuyển sang 

đất khu công nghiệp 79,20 ha; đất thương mại - dịch vụ 2,77 ha; đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp 9,22 ha; đất phát triển hạ tầng 66,76 ha; đất ở tại nông 
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thôn 4,79 ha; đất ở tại đô thị 7,66 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 0,10 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,05 ha; đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 0,02 ha; đất phi nông nghiệp khác 0,15 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 156,82 ha. 

 - Đất trồng cây lâu năm năm 2021 là 6.558,62 ha, chiếm 28,86 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 6.544,71 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 122,46 ha; TT. Cầu Quan 192,93 ha; xã Hiếu Trung 555,51 ha; xã Hiếu Tử 

368,49 ha; xã Hùng Hòa 716,48 ha; xã Long Thới 695,22 ha; xã Ngãi Hùng 

612,14 ha; xã Phú Cần 536,68 ha; xã Tân Hòa 1.191,32 ha; xã Tân Hùng 728,37 

ha; xã Tập Ngãi 839,01 ha. 

d. Đất nuôi trồng thủy sản 

 - Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 105,21 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 201,00 ha. 

- Huyện xác định đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 105,00 ha, thấp hơn 

96,00 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp hơn này sẽ 

bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển giảm: đất nuôi trồng thủy sản giảm 0,21 ha do chuyển sang 

đất phát triển hạ tầng 0,21 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 0,21 ha. 

 - Đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 105,00 ha; chiếm 0,46 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 105,00 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 7,52 ha; TT. Cầu Quan 3,71 ha; xã Hiếu Trung 3,98 ha; xã Hiếu Tử 7,83 ha; 

xã Hùng Hòa 4,94 ha; xã Long Thới 11,15 ha; xã Ngãi Hùng 12,01 ha; xã Phú 

Cần 21,12 ha; xã Tân Hòa 9,42 ha; xã Tân Hùng 12,84 ha; xã Tập Ngãi 10,48 ha. 

e. Đất nông nghiệp khác 

- Hiện trạng đất nông nghiệp khác năm 2020 là 18,01 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 273,97 ha. 
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- Huyện xác định đất nông nghiệp khác năm 2021 là 13,01 ha, thấp hơn 

260,96 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp hơn này sẽ 

bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp khác giảm 5,00 ha do chuyển sang 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 5,00 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 5,00 ha. 

- Đất nông nghiệp khác năm 2021 là 13,01 ha; chiếm 0,06 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất nông nghiệp khác không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 13,01 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hùng 

Hòa 13,01 ha. 

2.2. Đất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 là 2.929,09 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3.346,00 ha. 

- Huyện xác định đất phi nông nghiệp năm 2021 là 3.217,46 ha, thấp hơn 

128,54 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào nhiều công trình đất phi nông nghiệp có lấy đất nông nghiệp nhưng 

thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất phi nông nghiệp vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất phi nông nghiệp tăng 288,36 ha do lấy từ đất nông 

nghiệp như đất trồng lúa 99,55 ha; đất trồng cây hàng năm khác 12,88 ha; đất 

trồng cây lâu năm 170,73 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,21 ha; đất nông nghiệp 

khác 5,00 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 288,36 ha. 

 - Đất phi nông nghiệp năm 2021 là 3.217,46 ha; chiếm 14,16 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 2.929,09 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 164,46 ha; TT. Cầu Quan 303,41 ha; xã Hiếu Trung 202,56 ha; xã Hiếu Tử 

311,39 ha; xã Hùng Hòa 190,33 ha; xã Long Thới 267,35 ha; xã Ngãi Hùng 

165,90 ha; xã Phú Cần 332,81 ha; xã Tân Hòa 697,81 ha; xã Tân Hùng 245,62 

ha; xã Tập Ngãi 335,83 ha. 
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a. Đất quốc phòng 

- Hiện trạng đất quốc phòng năm 2020 là 4,06 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 18,25 ha. 

- Huyện xác định đất quốc phòng năm 2021 là 4,06 ha, thấp hơn 14,19 ha 

với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đưa 

vào các công trình đất quốc phòng nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để 

thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích 

đất quốc phòng vẫn còn thấp hơn. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất quốc phòng không biến động. 

 - Đất quốc phòng năm 2021 là 4,06 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích đất quốc phòng không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 

4,06 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Phú 

Cần 4,06 ha. 

b. Đất an ninh 

- Hiện trạng đất an ninh năm 2020 là 3,03 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 3,35 ha. 

- Huyện xác định đất an ninh năm 2021 là 3,83 ha, cao hơn 0,48 ha với 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này sẽ bổ sung vào 

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất an ninh tăng 0,80 ha do lấy từ đất trồng cây hàng 

năm khác 0,80 ha. Tăng do thực hiện công trình: Đất phục vụ cho mục đích an 

ninh (Huyện Tiểu Cần) 0,80 ha. 

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,80 ha. 

 - Đất an ninh năm 2021 là 3,83 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên. Diện 

tích đất an ninh không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 3,03 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 2,15 ha; xã Phú Cần 1,58 ha; xã Tân Hòa 0,09 ha. 

c. Đất khu công nghiệp 

- Hiện trạng đất khu công nghiệp năm 2020 là không có. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 110,50 ha. 
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- Huyện xác định đất khu công nghiệp năm 2021 là 110,50 ha bằng so với 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

 - Chu chuyển tăng: đất khu công nghiệp tăng 110,50 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 24,27 ha; đất trồng cây hàng năm khác 6,58 ha; đất trồng cây lâu năm 

79,20 ha; đất ở đô thị 0,45 ha. Tăng do thực hiện công trình: Dự án xây dựng hạ 

tầng khu công nghiệp Cầu Quan (TT. Cầu Quan) 110,50 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 110,50 ha. 

 - Đất khu công nghiệp năm 2021 là 110,50 ha; chiếm 0,49 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất khu công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 0,00 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Cầu 

Quan 110,50 ha. 

d. Đất cụm công nghiệp 

- Hiện trạng đất cụm công nghiệp năm 2020 là 10,47 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 90,00 ha. 

- Huyện xác định đất cụm công nghiệp năm 2021 là 10,47 ha, thấp hơn 

79,53 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào các công trình đất cụm công nghiệp nhưng thực tế đến năm 2021 

chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì 

vậy diện tích đất cụm công nghiệp vẫn còn thấp hơn. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất cụm công nghiệp không biến động. 

 - Đất cụm công nghiệp năm 2021 là 10,47 ha; chiếm 0,05 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất cụm công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 10,47 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Phú 

Cần 10,47 ha. 

đ. Đất thương mại dịch vụ 

- Hiện trạng đất thương mại dịch vụ năm 2020 là 3,22 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 12,00 ha. 

- Huyện xác định đất thương mại dịch vụ năm 2021 là 6,90 ha, thấp hơn 

5,10 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào các công trình đất thương mại dịch vụ nhưng thực tế đến năm 2021 
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chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì 

vậy diện tích đất thương mại dịch vụ vẫn còn thấp hơn. 

 - Chu chuyển tăng: đất thương mại dịch vụ tăng 3,68 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 0,65 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha; đất trồng cây lâu năm 

2,77 ha; đất ở tại nông thôn 0,05 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 3,68 ha. 

 - Đất thương mại dịch vụ năm 2021 là 6,90 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 3,22 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 1,79 ha; TT. Cầu Quan 1,04 ha; xã Hiếu Trung 0,70 ha; xã Hiếu Tử 0,54 ha; 

xã Hùng Hòa 0,20 ha; xã Long Thới 0,38 ha; xã Ngãi Hùng 0,38 ha; xã Phú Cần 

0,94 ha; xã Tân Hùng 0,30 ha; xã Tân Hùng 0,23 ha; xã Tập Ngãi 0,39 ha. 

Bảng 06: Các dự án đất thương mại dịch vụ năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí 

Cửu Long 

Xã Long 

Thới 
     0,18   0,18  

2 

Chuyển mục đích sang đất thương mại - 

dịch vụ tại nông thôn của hộ gia đình, cá 

nhân 

09 xã trong 

huyện 
2,00  2,00 

3 

Chuyển mục đích sang đất  thương mại - 

dịch vụ tại đô thị của hộ gia đình, cá 

nhân 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

thị trấn Cầu 

Quan 

1,00  1,00 

4 Cửa hàng xăng dầu Petro Tín Việt Xã Phú Cần 0,17   0,17  

5 Cửa hàng xăng dầu Xã Tân Hòa 0,10   0,10  

6 
Cty CPTM Đầu tư dầu khí Nam Sông 

Hậu 
Xã Phú Cần 0,11    0,11  

7 Cửa hàng xăng dầu Tân Đại Xã Hiếu Tử 0,05    0,05  

8 Cửa hàng xăng dầu Ô Trao Xã Phú Cần 0,06    0,06  

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

- Hiện trạng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2020 là 52,44 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 68,00 ha. 



 

76 

- Huyện xác định đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 là 73,05 

ha, cao hơn 5,05 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao 

hơn này sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

 - Chu chuyển tăng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 20,61 ha được 

lấy từ đất trồng lúa 1,50 ha; đất trồng cây hàng năm khác 4,12 ha; đất trồng cây 

lâu năm 9,22 ha; đất nông nghiệp khác 5,00 ha; đất phát triển hạ tầng 0,31 ha; 

đất ở tại nông thôn 0,05 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,31 ha; đất cơ sở tôn 

giáo 0,03 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,07 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 20,61 ha. 

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 là 73,05 ha; chiếm 0,32 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm 2021 là 52,44 ha. 

 - Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 5,20 ha; TT. Cầu Quan 5,26 ha; xã Hiếu Trung 0,84 ha; xã Hiếu Tử 37,01 

ha; xã Hùng Hòa 7,40 ha; xã Long Thới 0,62 ha; xã Ngãi Hùng 1,57 ha; xã Phú 

Cần 3,55 ha; xã Tân Hòa 1,54 ha; xã Tân Hùng 8,96 ha; xã Tập Ngãi 1,10 ha. 

Bảng 07: Các dự án đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 HTX Nông nghiệp xã Hiếu Tử Xã Hiếu Tử      0,03    0,03  

2 HTX Hùng Tiến 
Xã Hùng 

Hòa 
       0,15    0,15  

3 HTX NN Ngãi Hùng 
Xã Ngãi 

Hùng 
  0,05    0,05  

4 HTX Nông nghiệp Tập Ngãi 
Xã Tập 

Ngãi 
 0,10    0,10  

5 HTX Nông nghiệp Phú Cần Xã Phú Cần  0,02    0,02  

6 HTX nông nghiệp Tân Thành Xã Tân Hòa  0,07    0,07  

7 

Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp tại nông thôn của 

hộ gia đình, cá nhân 

09 xã trong 

huyện 
       5,10      5,10  

8 

Chuyển mục đích sang đất  cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp tại đô thị của hộ 

gia đình, cá nhân 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

thị trấn Cầu 

Quan 

    2,00      2,00  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

9  
Chuyển mục đích sang đất  cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp để cho thuê đất 

Xã Hùng 

Hòa 
    5,00    5,00  

10  
Đấu giá đất sân phơi cũ (ấp Kinh Xáng, 

xã Hiếu Tử) 
Xã Hiếu Tử        0,09    0,09  

11  

Xây dựng nhà xưởng vali, túi xách LaLa 

của Công ty TNHH Sản xuất thương 

mại Dịch vụ Lala 

Xã Hiếu Tử    1,74    1,74  

12  
Đấu giá đất Trường bắn Sóc Tre (xã Phú 

Cần)  
Xã Phú Cần        0,10    0,10  

13  

Công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu 

thủy sản Tân Hòa (chuyển từ đất 

ONT+CLN sang đất SXKD) 

Xã Tân Hòa        0,83    0,83  

14  
Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước Định 

Phú A, xã Long Thới 

Xã Long 

Thới 
0,06  0,02  0,04  

15  HTX Bưởi da xanh Hùng Hòa 
Xã Hùng 

Hòa 
0,22   0,22  

16  
Chuyển mục đích sử dụng đất xã Phú 

Cần 
Xã Phú Cần 0,10   0,10  

17  
Chuyển mục đích sử dụng đất xã Tân 

Hùng 

Xã Tân 

Hùng 
0,86   0,86  

18  
Chuyển mục đích sử dụng đất  TT. Tiểu 

Cần 

TT. Tiểu 

Cần 
2,26   2,26  

19  Xây dựng Kho thành phẩm 
Xã Tân 

Hùng 
1,22   1,22  

20  Trạm cấp nước Định Bình 
Xã Long 

Thới 
0,03    0,03  

21  Cty TNHH MTV Thanh Tín Xã Hiếu Tử 0,49    0,49  

22  
Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước sạch 

xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần 
Xã Hiếu Tử     0,09    0,09  

23  Trạm cấp nước xã Ngãi Hùng 2 
Xã Ngãi 

Hùng 
0,02    0,02  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

24  

Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ 

sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà 

Vinh (giai đoạn 2), thuộc Tiểu dự án 

Nam Mang Thít - dự án Phát triển thủy 

lợi dồng bằng sông Cửu Long 

Xã Phú Cần 0,05  0,05   

f. Đất phát triển hạ tầng  

- Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2020 là 653,31 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 774,32 ha. 

- Huyện xác định đất phát triển hạ tầng năm 2021 là 774,99 ha, cao hơn 

0,67 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này sẽ bổ 

sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất phát triển hạ tầng tăng 123,39 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 55,77 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,08 ha; đất trồng cây lâu năm 

66,76 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,21 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất ở đô 

thị 0,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,52 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất phát triển hạ tầng giảm 1,71 ha do chuyển sang 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,31 ha; đất ở tại nông thôn 0,34 ha; đất ở tại 

đô thị 0,37 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,51 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 

0,18 ha. 

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 121,69 ha. 

 - Đất phát triển hạ tầng năm 2021 là 774,99 ha; chiếm 3,41 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 651,60 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 55,24 ha; TT. Cầu Quan 39,83 ha; xã Hiếu Trung 51,23 ha; xã Hiếu Tử 

97,42 ha; xã Hùng Hòa 62,06 ha; xã Long Thới 81,84 ha; xã Ngãi Hùng 40,22 

ha; xã Phú Cần 133,53 ha; xã Tân Hòa 67,19 ha; xã Tân Hùng 59,06 ha; xã Tập 

Ngãi 87,39 ha. 

Đất phát triển hạ tầng gồm:  

f.1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2020 là 1,64 ha.  
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- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4,72 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 là 2,25 ha, thấp 

hơn 2,47 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đưa vào các công trình đất xây dựng cơ sở văn hóa nhưng thực tế đến 

năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không 

đưa vào, vì vậy diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 0,61 ha được lấy từ 

đất trồng cây lâu năm 0,61 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021 đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 0,61 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 là 2,25 ha; chiếm 0,01 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm 2021 là 1,64 ha.  

 - Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 1,02 ha; TT. Cầu Quan 0,69 ha; xã Hiếu Trung 0,17 ha; xã Hùng Hòa 0,08 

ha; xã Ngãi Hùng 0,12 ha; xã Phú Cần 0,02 ha; xã Tân Hòa 0,02 ha; xã Tân 

Hùng 0,03 ha; xã Tập Ngãi 0,11 ha. 

Bảng 08: Các dự án đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Quảng trường, khu thể thao, nhà văn 

hóa thị trấn Cầu Quan 

TT. Cầu 

Quan 
0,59    0,59  

2 Mở rộng quảng trường thị trấn Tiểu Cần 
TT. Tiểu 

Cần 
   0,02    0,02  

f.2. Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2020 là 4,76 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4,99 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng cơ sở y tế năm 2021 là 3,96 ha, thấp hơn 

1,04 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào các công trình đất xây dựng cơ sở y tế nhưng thực tế đến năm 2021 

chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì 

vậy diện tích đất xây dựng cơ sở y tế vẫn còn thấp hơn. 
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 - Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở y tế giảm 0,80 ha do chuyển sang 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,23 ha; đất ở đô thị 0,22 ha; đất xây dựng 

trụ sở cơ quan 0,23 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,12 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 0,80 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế năm 2021 là 3,96 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 3,96 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,12 ha; TT. Cầu Quan 0,21 ha; xã Hiếu Trung 0,20 ha; xã Hiếu Tử 0,22 ha; 

xã Hùng Hòa 0,10 ha; xã Long Thới 0,11 ha; xã Ngãi Hùng 0,13 ha; xã Phú Cần 

2,33 ha; xã Tân Hòa 0,14 ha; xã Tân Hùng 0,21 ha; xã Tập Ngãi 0,20 ha. 

f.3. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2020 là 41,38 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 41,00 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2021 là 40,64 

ha, thấp hơn 0,36 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đưa vào các công trình đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo nhưng 

thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tế vẫn 

còn thấp hơn. 

 - Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,74 ha 

do chuyển sang đất giao thông 0,10 ha; đất ở tại nông thôn 0,28 ha; đất ở tại đô 

thị 0,02 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,28 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 0,74 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2021 là 40,64 ha; chiếm 

0,18 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo không 

thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 40,64 ha.  

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 4,16 ha; TT. Cầu Quan 3,77 ha; xã Hiếu Trung 2,60 ha; xã Hiếu Tử 3,04 ha; 

xã Hùng Hòa 2,98 ha; xã Long Thới 3,38 ha; xã Ngãi Hùng 2,37 ha; xã Phú Cần 

7,49 ha; xã Tân Hòa 3,69 ha; xã Tân Hùng 2,45 ha; xã Tập Ngãi 4,71 ha. 
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Bảng 9: Các dự án đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Trường mầm non song ngữ quốc tế 
TT. Tiểu 

Cần 
0,28  0,28   

f.4. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2020 là 9,15 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 23,00 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2021 là 20,16 

ha, thấp hơn 2,84 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đưa vào các công trình đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tế 

vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 11,09 ha, 

được lấy từ đất trồng lúa 8,38 ha; đất trồng cây lâu năm 2,50 ha; đất nuôi trồng 

thủy sản 0,21 ha.  

- Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao giảm 0,08 ha do 

chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,08 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 11,01 ha. 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2021 là 20,16 ha; chiếm 0,09 

% diện tích tự nhiên. Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay 

đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 9,07 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Cầu 

Quan 1,31 ha; xã Hiếu Trung 0,77 ha; xã Hiếu Tử 2,18 ha; xã Long Thới 1,03 

ha; xã Ngãi Hùng 0,49 ha; xã Phú Cần 11,10 ha; xã Tân Hòa 0,82 ha; xã Tân 

Hùng 0,92 ha; xã Tập Ngãi 1,54 ha. 
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Bảng 10: Các dự án đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Sân bóng đá xã Hiếu Tử  Xã Hiếu Tử     1,09    1,09  

2 
QH Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

huyện Tiểu Cần  
Xã Phú Cần   10,00    10,00  

f.5. Đất giao thông 

- Hiện trạng đất giao thông năm 2020 là: 588,40 ha. 

 - Chu chuyển tăng: đất giao thông tăng 98,36 ha được lấy từ đất lúa 47,25 

ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,06 ha; đất trồng cây lâu năm 50,38 ha; đất 

xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,10 ha; đất ở tại nông thôn 0,02 ha; đất ở đô 

thị 0,03 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,52 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất đất giao thông giảm 0,19 ha do chuyển sang đất ở 

tại nông thôn 0,06 ha; đất ở tại đô thị 0,13 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 98,17 ha. 

 - Đất giao thông năm 2021 là 686,57 ha; chiếm 3,02 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 

588,21 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 36,33 ha; TT. Cầu Quan 33,05 ha; xã Hiếu Trung 46,39 ha; xã Hiếu Tử 

91,26 ha; xã Hùng Hòa 57,84 ha; xã Long Thới 77,14 ha; xã Ngãi Hùng 36,49 

ha; xã Phú Cần 112,12 ha; xã Tân Hòa 61,33 ha; xã Tân Hùng 54,65 ha; xã Tập 

Ngãi 79,97 ha. 

Bảng 11: Các dự án đất giao thông năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Mở rộng QL.54 (từ Cầu Rạch Lợp đến 

Kênh Ba Điều) 

Xã Tân 

Hùng 
0,84  0,64  0,20  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

2 

Đường trục chính nội đồng Bờ Nam 

kênh T9 (điểm đầu QL60, điểm cuối 

nhà Võ Thành Du) 

Xã Hiếu Tử 0,54  0,36  0,18  

3 

Lộ nhựa ấp Tân Đại (điểm đầu nối đoạn 

lộ nhựa thi công năm 2020, điểm cuối 

nhà Nguyễn Văn Đê) 

Xã Hiếu Tử 0,54  0,27  0,27  

4 

Đường GTNT láng nhựa tuyến kênh 

Đức Mẹ ( từ nhà 9 Thi - lộ nhựa Định 

Bình) 

Xã Long 

Thới 
1,24  0,40  0,84  

5 
Đường GTNT liên xã  Tân Hùng - Hùng 

Hòa (đường huyện 26 - cầu Từ Ô) 

Xã Hùng 

Hòa 
0,46 0,33 0,13  

6 

Nâng cấp mở rộng lộ đal 1,5m lên nhựa 

3m (giai đoạn 1) từ HL6 đến Lộ nhựa ( 

từ 5 Nổi đến nhà ông Phạm Văn Nhanh) 

ấp Cây Ổi, xã Tập Ngãi 

Xã Tập 

Ngãi 
0,72  0,27  0,45  

7 

Nâng cấp mở rộng lộ đal 1,5m lên nhựa 

3m (giai đoạn 1)(từ Cầu Miễu ấp Cây 

Ổi đến giáp Láng Khoét, xã Sông Lộc) 

Xã Tập 

Ngãi 
0,32  0,12 0,20  

8 

Nâng cấp mở rộng lộ đal 1,5m lên nhựa 

3m (giai đoạn 1) từ Cầu Chùa ấp Giồng 

Tranh đến giáp Ô Bắp, xã Long Hòa 

Xã Tập 

Ngãi 
0,40 0,20 0,20  

9 
Đường nhựa Khóm 4 (Từ quán Thiên 

Nhiên đến hết hẽm) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,21  0,08  0,13  

10 
Đường cặp kênh Định Thuận (nối Rạch 

Ghe Hầu đến QL.60) 

TT. Cầu 

Quan 
1,31   1,31  

11 Đường trục ấp Đại Mong (tiếp giai đoạn 2) Xã Phú Cần 1,66 1,16 0,50  

12 

Đường trục chính nội đồng ấp Bà Ép (từ 

nhà ông Út Khol đến đường nối QL.60 - 

QL.54) 

Xã Phú Cần 1,16  0,03  1,13  

13 

Đường trục chính nội đồng ấp Đại 

Trường - Ô Ét (từ Cầu dự án LRAMP 

đến cầu nhà ông Út Nay) 

Xã Phú Cần 2,78  0,88  1,90  

14 
Đường trục chính nội đồng ấp Cầu Tre 

(từ kênh T419 đến QL.54) 
Xã Phú Cần 1,96  1,36  0,60  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

15 
Đường đal ấp Tân Trung Kinh ( từ đầu 

cầu trung ương Đoàn đến nhà Út Ngưu) 

Xã Hiếu 

Trung 
1,05  0,20  0,85  

16 

Đường GTNT ấp Tân Trung Giồng B 

(Từ Kênh 19/5 đến giáp Huyền Hội), 

giai đoạn 3 

Xã Hiếu 

Trung 
0,80  0,30  0,50  

17 

Đường đal ấp Phú Thọ I (từ nhà ông 

Mừa  - nhà ông Sơn ấp Ô Ét, xã Phú 

Cần) 

Xã Hiếu 

Trung 
0,15  0,10  0,05  

18 

Đường nhựa ấp Tân Trung Giồng A(từ 

cổng chùa Tân Trung Giồng A đến nhà 

ông Trương) 

Xã Hiếu 

Trung 
0,90  0,60  0,30  

19 
Đường nhựa ấp Cây Gòn (từ hương lộ 

25 đến nhà ông 4 Háo ấp Cả Chương) 

Xã Hiếu 

Trung 
0,51  0,40  0,11  

20 

Mở rộng đường liên xã Phú Thọ I - Cây 

Gòn (từ nhà ông  Mừa - Phú Thọ I đến 

nhà ông Trước - Phú Thọ I) 

Xã Hiếu 

Trung 
0,78  0,30  0,48  

21 

Mở rộng đường liên ấp Tân Trung Kinh 

- Phú Thọ II - Phú Thọ I (từ Cầu Trung 

Ương Đoàn đến Cầu Phú Thọ I) 

Xã Hiếu 

Trung 
0,18 0,10 0,08  

22 
Đường cặp chùa Cây Hẹ, thị trấn Tiểu 

Cần  

TT. Tiểu 

Cần 
0,31 0,04 0,27  

23 Đường nhựa khóm 5, thị trấn Tiểu Cần  
TT. Tiểu 

Cần 
1,32  0,18 1,14  

24 Đường D7 

TT Tiểu 

Cần, Xã Phú 

Cần 

2,88    2,88  

25 

Đường nối QL.60, xã Long Thới đến 

Đường huyện 26, xã Tân Hòa, huyện 

Tiểu Cần 

Xã Long 

Thới, xã 

Tân Hòa  

1,58    1,58  

26 Đường số 5, huyện Tiểu Cần  

TT Tiểu 

Cần, Xã Phú 

Cần 

1,88    1,88  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

27 
Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 34, thị 

trấn Cầu Quan 

TT. Cầu 

Quan 
2,25  1,50  0,75  

28 
Nâng cấp mở rộng đường cặp kinh Mặc 

Sẩm đến đường Hùng Vương 

TT. Cầu 

Quan 
1,70    1,70  

29 

Xây dựng Đường huyện 13 kéo dài từ 

giáp Đường huyện 09, xã Tập Ngãi đến 

giáp tuyến tránh Quốc lộ 60, xã Phú 

Cần, huyện Tiểu Cần (Đường Vành đai 

phía Đông Phú Cần - xã Tập Ngãi (hạng 

mục nối dài sang Tập Ngãi)) 

Xã Tập 

Ngãi, xã 

Hiếu Tử, xã 

Phú Cần 

12,90    12,90  

30 Cầu Trung Ương Đoàn (ấp Ô Trom) Xã Hiếu Tử 0,01    0,01  

31 Đường vào Chợ Lò Ngò, xã Hiếu Tử Xã Hiếu Tử 1,22    1,22  

32 
Đường GTNT ấp Sóc Dừa, xã Tân Hòa 

(từ Cầu chùa đến cầu Bia Sài Gòn) 
Xã Tân Hòa 1,56  0,30  1,26  

33 
Cầu Trung Tiến (gần nhà Lục Cươl), xã 

Tân Hùng 

Xã Tân 

Hùng 
0,03    0,03  

34 Xây dựng cầu 8 Quyết, xã Tập Ngãi 
Xã Tập 

Ngãi 
0,01    0,01  

35 

Đường, cầu GTNT ấp Ngãi Phú (từ 

Ngãi Phú 1 qua Trung Tiến xã Tân 

Hùng) 

Xã Ngãi 

Hùng, xã 

Tân Hùng 

0,56  0,20  0,36  

36 
Đường nhựa ấp Trẹm, xã Tân Hòa (từ 

cống Trẹm lớn - Tỉnh lộ 915) 
Xã Tân Hòa 0,60    0,60  

37 
Đường Vành đai phía Đông thị trấn 

Tiểu Cần - xã Hiếu Tử 

TT. Tiểu 

Cần, xã 

Hiếu Tử, xã 

Phú Cần 

19,30   19,30 

38 
Đường dẫn vào cầu để kết nối vào dự án 

LRAMP 
Xã Phú Cần    0,05    0,05  

39 
Đường nối Quốc lộ 60-Quốc lộ 54, 

huyện Tiểu Cần 

Xã Phú Cần, 

xã Hiếu 

Trung 

  14,30     14,30  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

40 
Lộ GTNT từ Trường học Bà Ép, xã Phú 

Cần đến kênh 3 Kiên 
Xã Phú Cần     0,05    0,05  

41 Bến xe Tiểu Cần Xã Phú Cần     1,00    1,00  

42 
Đường liên ấp Cây Hẹ - Đại Sư, xã Phú 

Cần  
Xã Phú Cần        0,60    0,60  

43 
Đường GTNT ấp Ô Trao - Hiếu Tử đến 

Xóm Chồi - Tập Ngãi 
Xã Hiếu Tử 

            

0,30  
  0,30  

44 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 đến lộ 

nhựa ấp Xóm Chòi 

Xã Tập 

Ngãi 

            

0,78  
  0,78  

45 
Đường GTNT từ tỉnh lộ 912 đến lộ 

nhựa ấp Ông Xây 

Xã Tập 

Ngãi 

            

0,90  
  0,90  

46 
Đường GTNT đấu nối cầu dân sinh 

thuộc dự án LRAMP 
Xã Phú Cần 0,04    0,04  

47 
Đường nội ô thị trấn Tiểu Cần-Tỉnh lộ 

912, huyện Tiểu Cần 
Xã Phú Cần 0,04    0,04  

48 Đường GTNT Ba Ngào 
Xã Long 

Thới 
0,35  0,20  0,15  

49 Đường Giồng Cụt ấp Định Phú C 
Xã Long 

Thới 
0,34    0,34  

50 
Vỉa hè, hệ thống thoát nước Đường Bà 

Liếp, khóm 4, thị trấn Tiểu Cần 

TT. Tiểu 

Cần 
0,26    0,26  

51 
Các tuyến đường ấp Định Phú A - Định 

Phú C, xã Long Thới 

Xã Long 

Thới 
0,30    0,30  

52 Đường GTNT ấp Hòa Trinh 
Xã Hùng 

Hòa 
0,83  0,23  0,60  

53 
Đường GTNT ấp Kinh - ấp Ngã 3 

(AQH) 

Xã Hùng 

Hòa 
1,05  0,29  0,76  

54 
Mở rộng đường GTNT Ngãi Trung - Lò 

Ngò ( từ QL60 đến giáp Tập Ngãi) 
Xã Hiếu Tử 2,08  1,12  0,96  

55 
Đường nhựa Khóm 5 (từ Cầu Khóm 5 

đến tỉnh lộ 912) 

TT. Tiểu 

Cần 
1,94  0,80 1,14  

56 
Đường nối QL.60-TL.915, thị trấn Cầu 

Quan 

TT. Cầu 

Quan 
1,98    1,98  

57 
Đường nhựa nối từ HL.34 đến kênh 

Mặc Sẩm 

TT. Cầu 

Quan 
0,15  0,06 0,15  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

58 
Nâng cấp, mở rộng làm mới đường 

Rạch Ghe hầu giai đoạn 2 

TT. Cầu 

Quan 
0,42  0,15  0,27  

59 
Lộ nhựa ấp Tân Trung Giồng B (từ nhà 

ông 9 Hùng đến HL.06) 

Xã Hiếu 

Trung 
1,80    1,80  

60 

Xây dựng mới và nâng cấp mở rộng các 

tuyến đường giao thông đáp ứng tiêu chí 

đô thị loại IV, huyện Tiểu Cần 

    

- Đường nhựa ấp Chợ - Phụng Sa 
Xã Tân 

Hùng 
1,20    1,20  

- Đường nhựa ấp Đại Mong - Bà Ép  Xã Phú Cần 3,06    3,06  

61 
Hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị 

loại IV, huyện Tiểu Cần 
    

- 
Đường cặp sông Tiểu Cần (từ cầu Tiểu 

Cần đến cầu khóm 2) 

TT. Tiểu 

Cần, Xã Phú 

Cần 

0,99    0,99  

- Đường nhựa ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử  Xã Hiếu Tử 2,58    2,58  

- 
Đường cặp sông Tiểu Cần (Từ cầu Tiểu 

Cần đến công ty Lương thực cũ) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,68    0,68  

- 
Đường vành đai Khóm 6 (Từ Cầu Rạch 

Lợp đến cầu Đại Sư) 

TT. Tiểu 

Cần 
2,10    2,10  

- Mở rộng đường Xóm Vó  

TT. Tiểu 

Cần, Xã Phú 

Cần 

1,30  0,35  0,95  

- 
Đường nhựa khóm 2, thị trấn Tiểu Cần 

(cặp Tòa án nhân dân huyện) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,50  0,05  0,45  

- 
Đường ven sông Tiểu Cần (Đình thần - 

bãi rác cũ - QL.60)  
Xã Phú Cần 3,30    3,30  

f.6. Đất thủy lợi 

- Hiện trạng đất thủy lợi năm 2020 là 0,90 ha. 

 - Chu chuyển tăng: đất thủy lợi tăng 13,32 ha được lấy từ đất trồng lúa  

0,09 ha; đất trồng cây lâu năm 13,23 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 13,32 ha. 
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 - Đất thủy lợi năm 2021 là 14,22 ha; chiếm 0,06 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 0,90 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 13,13 ha; xã Hiếu Trung 0,20 ha; xã Hiếu Tử 0,09 ha; xã Hùng Hòa 0,02 ha; 

xã Ngãi Hùng 0,02 ha; xã Phú Cần 0,23 ha; xã Tân Hòa 0,50 ha. 

Bảng 12: Các dự án đất thủy lợi năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Kè chống sạt lở sông thị trấn Tiểu Cần 
TT. Tiểu 

Cần 
1,13    1,13  

2 Nhà máy xử lý nước thải 
TT. Tiểu 

Cần 

          

12,00  
  12,00  

3 
Trạm bơm điện Ô Đùng (ấp Lò Ngò- xã 

Hiếu Tử) 
Xã Hiếu Tử 0,06    0,06  

4 Trạm bơm điện Trinh Phụ- Phú Tân 
Xã Long 

Thới 
0,03    0,03  

5 Trạm bơm điện Cầu Tre - Đại Trường Xã Phú Cần 0,10    0,10  

f.7. Đất công trình năng lượng  

- Hiện trạng đất công trình năng lượng năm 2020 là 0,11 ha. 

 - Chu chuyển tăng: đất công trình năng lượng tăng 0,11 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 0,05 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,02 ha; đất trồng cây lâu năm 

0,04 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,11 ha. 

 - Đất công trình năng lượng năm 2021 là 0,22 ha; chiếm 0,00 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích đất công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 0,11 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hiếu 

Trung 0,10 ha; xã Hiếu Tử 0,12 ha. 
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Bảng 13: Các dự án đất công trình năng lượng năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Đường dây 2 mạch từ trạm 220KV Trà 

Vinh 2 - trạm 110KV Cầu Kè 

Xã Hiếu 

Trung, xã 

Hiếu Tử 

0,11    0,11  

f.8.  Đất công trình bưu chính viễn thông 

- Hiện trạng đất công trình bưu chính viễn thông năm 2020 là 1,04 ha. 

- Trong năm 2021 diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không 

biến động. 

 - Đất công trình bưu chính viễn thông năm 2021 là 1,04 ha, chiếm 0,00 % 

diện tích tự nhiên. Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm 2021 là 1,04 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,12 ha; TT. Cầu Quan 0,11 ha; xã Hiếu Trung 0,04 ha; xã Hiếu Tử 0,08 ha; 

xã Hùng Hòa 0,04 ha; xã Long Thới 0,05 ha; xã Ngãi Hùng 0,12 ha; xã Phú Cần 

0,25 ha; xã Tân Hòa 0,04 ha; xã Tân Hùng 0,17 ha; xã Tập Ngãi 0,01 ha. 

f.9. Đất chợ 

- Hiện trạng đất chợ năm 2020 là 5,92 ha. 

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất chợ không biến động. 

- Đất chợ năm 2021 là 5,92 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. Diện tích 

đất chợ không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 5,92 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,36 ha; TT. Cầu Quan 0,68 ha; xã Hiếu Trung 0,76 ha; xã Hiếu Tử 0,42 ha; 

xã Hùng Hòa 1,00 ha; xã Long Thới 0,10 ha; xã Ngãi Hùng 0,48 ha; xã Tân Hòa 

0,65 ha; xã Tân Hùng 0,63 ha; xã Tập Ngãi 0,84 ha. 

g. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Hiện trạng đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 là 5,15 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4,00 ha. 
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- Huyện xác định đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 là 7,15 ha, cao 

hơn 3,15 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này 

sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 2,00 ha được lấy từ 

đất trồng lúa 2,00 ha. Tăng do thực hiện công trình: Bãi rác huyện Tiểu Cần (Xã 

Hiếu Tử) 2,00 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất bãi thải, xử lý chất tăng 2,00 ha. 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2021 là 7,15 ha; chiếm 0,03 % diện tích 

tự nhiên. Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2021 là 5,15 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hiếu 

Tử 2,00 ha; xã Long Thới 1,01 ha; xã Phú Cần 1,39 ha; xã Tân Hòa 0,41 ha; xã 

Tân Hùng 0,26 ha; xã Tập Ngãi 2,09 ha. 

h. Đất ở tại nông thôn 

- Hiện trạng đất ở tại nông thôn năm 2020 là 479,21 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 539,97 ha. 

- Huyện xác định đất ở tại nông thôn năm 2021 là 487,64 ha, thấp hơn 

52,32 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào các công trình và dự báo chuyển mục đích sang đất ở nông thôn của 

hộ gia đình, cá nhân nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất ở tại nông 

thôn vẫn còn thấp hơn. 

 - Chu chuyển tăng: đất ở tại nông thôn tăng 8,55 ha được lấy từ đất trồng 

lúa 2,40 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,72 ha; đất trồng cây lâu năm 4,79 ha; 

đất phát triển hạ tầng 0,34 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,10 ha; đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối 0,20 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất ở tại nông thôn giảm 0,12 ha do chuyển sang đất 

thương mại - dịch vụ 0,05 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,05 ha; đất 

phát triển hạ tầng 0,02 ha.  

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 8,43 ha. 

 - Đất ở tại nông thôn năm 2021 là 487,64 ha; chiếm 2,15 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2021 là 479,09 ha.  
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- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hiếu 

Trung 49,58 ha; xã Hiếu Tử 58,00 ha; xã Hùng Hòa 34,55 ha; xã Long Thới 

54,40 ha; xã Ngãi Hùng 38,21 ha; xã Phú Cần 60,10 ha; xã Tân Hòa 54,47 ha; 

xã Tân Hùng 51,63 ha; xã Tập Ngãi 86,71 ha.  

Bảng 14: Các dự án đất ở tại nông thôn năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của hộ gia đình, cá nhân 

09 xã trong 

huyện 
4,70  4,70 

2 

 Bán đấu giá đất cặp cầu Bà Lãnh (có 

xây dựng chốt Công an, không còn sử 

dụng) 

Xã Hiếu Tử       0,02    0,02  

3 
 Bán đấu giá đất ao phía sau chợ Hiếu tử 

(không còn sử dụng) 
Xã Hiếu Tử      0,05    0,05  

4 
Bán đấu giá đất bìa chéo dự án cầu 

khóm 2 (ấp Sóc Tre, xã Phú Cần) 
Xã Phú Cần        0,03    0,03  

5 
Bán đấu giá đấu khu tái định cư cống 

đập cần chông, xã Tân Hòa 
Xã Tân Hòa        0,03    0,03  

6 
Đấu giá đất Trường Mẫu giáo ấp Ngô 

Văn Kiệt (xã Tập Ngãi) 

Xã Tập 

Ngãi 
       0,24    0,24  

7 
Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn 

của hộ gia đình, cá nhân 

Xã Long 

Thới 
0,15    0,15  

8 
Chuyển mục đích sử dụng đất xã Phú 

Cần 
Xã Phú Cần 0,40   0,40  

9 
Bán đấu giá khu đất Chợ Hùng Hòa, xã 

Hùng Hòa 

Xã Hùng 

Hòa 
1,13  1,13   

10 
Bán đấu giá 01 nền đường vào Trung 

tâm  Chợ Cây Ổi 

Xã Tập 

Ngãi 
0,02  0,02   

11 

Bán đấu giá đất Trường Tiểu học Hiếu 

Tử A (điểm Ô Đùng, đối diện Chùa Ô 

Đùng) 

Xã Hiếu Tử 0,04    0,04  

12 
Bán đấu giá 02 Nền khu vực cống 2 tha, 

xã Tân Hùng 

Xã Tân 

Hùng 
0,04  0,04   
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

13 Dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần 

Xã Phú Cần, 

TT. Tiểu 

Cần 

 9,42 0,21  9,21  

 Dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần Xã Phú Cần 2,92  0,03  2,89  

i. Đất ở tại đô thị 

- Hiện trạng đất ở đô thị năm 2020 là 84,36 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 86,14 ha. 

- Huyện xác định đất ở tại đô thị năm 2021 là 105,37 ha, cao hơn 19,23 ha 

với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này sẽ bổ sung 

vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

 - Chu chuyển tăng: đất ở đô thị tăng 21,49 ha do được lấy từ đất trồng lúa  

11,36 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,10 ha; đất trồng cây lâu năm 7,66 ha; 

đất phát triển hạ tầng 0,37 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 1,41 ha; đất làm 

nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 0,06 ha; đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 0,53 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất ở tại đô thị giảm 0,48 ha do chuyển sang đất khu 

công nghiệp 0,45 ha; đất phát triển hạ tầng 0,03 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 21,01 ha. 

 - Đất ở đô thị năm 2021 là 105,37 ha; chiếm 0,46 % diện tích tự nhiên. 

Diện tích đất đô thị không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 83,88 ha.  

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 53,81 ha; TT. Cầu Quan 51,56 ha. 

Bảng 15: Các dự án đất ở tại đô thị năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Khu nhà ở xã hội 
TT. Tiểu 

Cần 
     1,08    1,08  
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STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

2 Nhà ở xã hội 
TT. Tiểu 

Cần 
      9,50    9,50  

3 
Chuyển mục đích sang đất ở đô thị của 

hộ gia đình, cá nhân 

Thị trấn 

Tiểu Cần, 

thị trấn Cầu 

Quan 

       3,60      3,60  

4 
Bán đấu giá khu đất ông Đàng thuê - tại 

khóm 3 (thị trấn Tiểu Cần)  

TT. Tiểu 

Cần 
 0,28    0,28  

5 
Bán đấu giá khu đất QLTT cũ - tại 

khóm 3 (thị trấn Tiểu Cần)  

TT. Tiểu 

Cần 
 0,03    0,03  

6 
Bán đấu giá khu đất cặp cầu Tiểu Cần 

(thị trấn Tiểu Cần) 

TT. Tiểu 

Cần 
       0,01    0,01  

7 
Bán đấu giá khu đất cặp đài truyền 

thanh cũ (thị trấn Tiểu Cần) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,001    0,001 

8 
Bán đấu giá khu đất cặp chợ cũ (thị trấn 

Tiểu Cần) 

TT. Tiểu 

Cần 
       0,01    0,01  

9 
Bán đấu giá đất Lò đường cũ (thị trấn 

Cầu Quan) 

TT. Cầu 

Quan 
    0,36    0,36  

10 Dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần 

Xã Phú Cần, 

TT. Tiểu 

Cần 

 9,42 0,21  9,21  

 Dự án Khu dân cư thị trấn Tiểu Cần 
TT. Tiểu 

Cần 
6,50  0,18  6,32  

11 
Đấu giá quyền sử dụng đất (Đất ông 

cưng đang sử dụng) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,06    0,06  

12 
Đấu giá khu đất bệnh viện đa khoa (cũ), 

đường Võ Thị Sáu 16 nền 

TT. Tiểu 

Cần 
0,22    0,22  

13 
Đấu giá đất Trường Tiểu học thị trấn 

Tiểu Cần (Khóm 2) 

TT. Tiểu 

Cần 
0,02    0,02  

j. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2020 là 13,06 ha.  
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- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 10,01 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 là 11,69 ha, cao 

hơn 1,69 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này 

sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,51 ha được lấy từ 

đất phát triển hạ tầng 0,51 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 1,87 ha do chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,31 ha; đất ở tại nông thôn 0,10 ha; đất 

ở tại đô thị 1,41 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,05 ha. 

 - Cân đối tăng giảm trong năm 2021: giảm 1,36 ha. 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 là 11,69 ha; chiếm 0,05 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm 2021 là 11,18 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 5,31 ha; TT. Cầu Quan 1,10 ha; xã Hiếu Trung 0,43 ha; xã Hiếu Tử 0,55 ha; 

xã Hùng Hòa 0,50 ha; xã Long Thới 0,42 ha; xã Ngãi Hùng 0,70 ha; xã Phú Cần 

1,37 ha; xã Tân Hòa 0,35 ha; xã Tân Hùng 0,70 ha; xã Tập Ngãi 0,26 ha. 

Bảng 16: Các dự án đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Chi cục thuế Xã Phú Cần 0,28    0,28  

2 
Thu hồi Trạm Y tế giao cho UBND xã 

làm trụ sở cơ quan  
Xã Hiếu Tử        0,17    0,17  

3 Giao đất phòng y tế huyện Tiểu Cần 
TT. Tiểu 

Cần 
0,06    0,06  

k. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 là 0 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 0,27 ha. 

- Huyện xác định đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 là 

0,05 ha, thấp hơn 0,22 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đưa vào các công trình đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
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nghiệp nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,05 ha 

được lấy từ đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,05 ha. Tăng do thực hiện công trình: 

Nhà lưu trữ hồ sơ địa chính và nhà làm việc cho Chi nhánh Văn phòng đăng kí 

đất đai (TT. Tiểu Cần) 0,05 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,05 ha 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 là 0,05 ha; chiếm 

0,00 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 0 ha.  

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,05 ha. 

l. Đất cơ sở tôn giáo 

- Hiện trạng đất cơ sở tôn giáo năm 2020 là 59,54 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 60,88 ha. 

- Huyện xác định đất cơ sở tôn giáo năm 2021 là 59,65 ha, thấp hơn 1,23 

ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đưa 

vào các công trình đất cơ sở tôn giáo nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn 

để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy diện 

tích đất cơ sở tôn giáo vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất cơ sở tôn giáo tăng 0,14 ha được lấy từ đất trồng 

cây hàng năm khác 0,14 ha. Tăng do thực hiện công trình: Chùa Kompong Đôn 

(Ô Đùng) ( giao đất) 0,14 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất cơ sở tôn giáo giảm 0,03 ha do chuyển sang đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,11 ha 

 - Đất cơ sở tôn giáo năm 2021 là 59,65 ha; chiếm 0,26 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất cơ sở tôn giáo không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2021 là 59,51 ha.  

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 7,44 ha; TT. Cầu Quan 4,37 ha; xã Hiếu Trung 3,95 ha; xã Hiếu Tử 5,03 ha; 
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xã Hùng Hòa 4,17 ha; xã Long Thới 9,46 ha; xã Ngãi Hùng 0,79 ha; xã Phú Cần 

7,78 ha; xã Tân Hòa 5,52 ha; xã Tân Hùng 6,14 ha; xã Tập Ngãi 4,99 ha. 

m. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

- Hiện trạng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 

2020 là 23,11 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 22,47 ha. 

- Huyện xác định đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

năm 2021 là 23,58 ha, cao hơn 1,12 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. 

Phần diện tích cao hơn này sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 

– 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng tăng 0,60 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,50 ha; đất trồng cây lâu năm 0,10 ha. 

- Chu chuyển giảm: đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng giảm 0,13 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,07 ha; 

đất ở tại đô thị 0,06 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng tăng 0,47 ha. 

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 2021 là 

23,58 ha; chiếm 0,10 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 

là 22,98 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 1,89 ha; TT. Cầu Quan 2,19 ha; xã Hiếu Trung 2,86 ha; xã Hiếu Tử 1,09 ha; 

xã Hùng Hòa 1,02 ha; xã Long Thới 1,78 ha; xã Ngãi Hùng 0,90 ha; xã Phú Cần 

6,88 ha; xã Tân Hòa 1,39 ha; xã Tân Hùng 0,83 ha; xã Tập Ngãi 2,75 ha. 

Bảng 17: Các dự án đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 
Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào 

Khmer tại huyện Tiểu Cần 
Xã Phú Cần       0,30    0,30  

2 Nhà tang lễ huyện Tiểu Cần Xã Phú Cần      0,30    0,30  
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n. Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2020 là 3,24 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 6,07 ha. 

- Huyện xác định đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 là 3,47 ha, thấp hơn 

2,60 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đưa vào các công trình đất sinh hoạt cộng đồng nhưng thực tế đến năm 2021 

chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì 

vậy diện tích đất sinh hoạt cộng đồng vẫn còn thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,23 ha được lấy từ đất 

trồng cây lâu năm 0,05 ha; đất phát triển hạ tầng 0,18 ha.  

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,23 ha. 

 - Đất đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 là 3,47 ha; chiếm 0,02 % diện 

tích tự nhiên. Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm 2021 là 3,24 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,26 ha; TT. Cầu Quan 0,06 ha; xã Hiếu Trung 0,14 ha; xã Hiếu Tử 0,15 ha; 

xã Hùng Hòa 0,59 ha; xã Long Thới 0,17 ha; xã Ngãi Hùng 0,52 ha; xã Phú Cần 

1,08 ha; xã Tân Hòa 0,02 ha; xã Tân Hùng 0,15 ha; xã Tập Ngãi 0,33 ha. 

Bảng 18: Các dự án đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 

STT Tên dự án Địa điểm 

Diện 

tích kế 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

Diện 

tích 

tăng 

thêm 

(ha) 

1 Nhà văn hóa ấp Ô Đùng Xã Hiếu Tử 0,06   0,06  

2 Nhà văn hóa ấp Tân Đại (Giao đất) Xã Hiếu Tử     0,04    0,04  

3 Nhà văn hóa ấp Định Phú B 
Xã Long 

Thới 
0,12    0,12  

4 Nhà văn hóa ấp 6, xã Tân Hùng 
Xã Tân 

Hùng 
  0,01    0,01  

o. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

- Hiện trạng đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2020 là 2,00 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4,83 ha. 
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- Huyện xác định đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2021 là 2,02 ha, 

thấp hơn 2,81 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đưa vào các công trình đất khu vui chơi giải trí công cộng nhưng 

thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 không đưa vào, vì vậy diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng vẫn còn 

thấp hơn. 

- Chu chuyển tăng: đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng 0,02 ha được 

lấy từ đất trồng cây lâu năm 0,02 ha. Tăng do thực hiện công trình: Công viên 

mũi tàu thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (TT. Cầu Quan) 0,02 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: tăng 0,02 ha. 

 - Đất khu vui chơi giải trí công cộng năm 2021 là 2,02 ha. Diện tích đất 

khu vui chơi giải trí công cộng không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2021 là 2,00 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 1,55 ha; TT. Cầu Quan 0,18 ha; xã Hiếu Tử 0,04 ha; xã Hùng Hòa 0,03 ha; 

xã Tân Hòa 0,09 ha; xã Tân Hùng 0,14 ha. 

p. Đất cơ sở tín ngưỡng 

- Hiện trạng đất cơ sở tín ngưỡng năm 2020 là 4,52 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 5,29 ha. 

- Huyện xác định đất cơ sở tín ngưỡng năm 2021 là 4,52 ha, thấp hơn 0,77 

ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đưa 

vào các công trình đất cơ sở tín ngưỡng nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có 

vốn để thực hiện nên kế hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào, vì vậy 

diện tích đất cơ sở tín ngưỡng vẫn còn thấp hơn. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất cơ sở tín ngưỡng không biến động. 

 - Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2021 là 4,52 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên. Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2021 là 4,52 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,17 ha; TT. Cầu Quan 0,05 ha; xã Hiếu Trung 0,46 ha; xã Hiếu Tử 1,10 ha; 

xã Long Thới 0,70 ha; xã Ngãi Hùng 0,18 ha; xã Phú Cần 1,41 ha; xã Tân Hòa 

0,44 ha. 
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q. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Hiện trạng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2020 là 1.527,60 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 1.528,98 ha. 

- Huyện xác định đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 là 1.526,35 

ha, thấp hơn 2,63 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp 

hơn này sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển giảm: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 1,25 ha do 

chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,52 ha; đất ở tại nông thôn 0,20 ha; đất ở tại 

đô thị 0,53 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 

1,25 ha. 

 - Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 là 1.526,35 ha; 

chiếm 6,72 % diện tích tự nhiên. Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 1.526,35 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 29,16 ha; TT. Cầu Quan 87,27 ha; xã Hiếu Trung 92,36 ha; xã Hiếu Tử 

106,76 ha; xã Hùng Hòa 79,80 ha; xã Long Thới 116,56 ha; xã Ngãi Hùng 82,44 

ha; xã Phú Cần 98,67 ha; xã Tân Hòa 566,01 ha; xã Tân Hùng 117,50 ha; xã 

Tập Ngãi 149,82 ha. 

r. Đất có mặt nước chuyên dùng 

- Hiện trạng đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 là 0,44 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 0,68 ha. 

- Huyện xác định đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 là 0,44 ha, thấp 

hơn 0,25 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích thấp hơn này 

sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2021: không biến động. 

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 là 0,44 ha. Diện tích 

đất có mặt nước chuyên dùng không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 

là 0,44 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 0,44 ha. 
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s. Đất phi nông nghiệp khác 

- Hiện trạng đất phi nông nghiệp khác năm 2020 là 0,32 ha. 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 0 ha. 

- Huyện xác định đất phi nông nghiệp khác năm 2021 là 1,70 ha, cao hơn 

1,70 ha với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Phần diện tích cao hơn này sẽ bổ 

sung vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030. 

- Chu chuyển tăng: đất phi nông nghiệp khác tăng 1,38 ha được lấy từ đất 

trồng lúa 1,09 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,14 ha; đất trồng cây lâu năm 

0,15 ha. Tăng do thực hiện công trình: Chuyển mục đích sử dụng đất - xã Hiếu 

Tử 1,38 ha. 

- Cân đối tăng giảm trong năm 2020: tăng 1,38 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp khác năm 2021 là 1,70 ha. Diện tích đất phi 

nông nghiệp khác không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2021 là 0,32 ha. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hiếu 

Tử 1,70 ha. 

2.3. Đất chưa sử dụng 

Trên địa bàn huyện không còn đất chưa sử dụng. 

2.4. Đất đô thị 

- Hiện trạng đất đô thị năm 2020 là 945,83 ha, kế hoạch đất đô thị năm 

2021 không biến động so với hiện trạng năm 2020.  

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 4.007,00 ha. 

- Huyện xác định đất đô thị năm 2021 là 945,83 ha, thấp hơn 3.061,17 ha 

với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đưa 

vào tăng 3.061,16 ha đất ở đô thị (tại: xã Long Thới; xã Phú Cần) so với hiện 

trạng năm 2015 nhưng thực tế đến năm 2021 chưa có vốn để thực hiện nên kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 không đưa vào và đất đô thị giảm 0,01 ha (kiểm kê 

đất đai năm 2019 đất đô thị giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2015 (đầu vào 

của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất) tại TT. Tiểu Cần, vì vậy diện tích đất đô 

thị vẫn còn thấp hơn. 

- Năm 2021 phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu 

Cần 405,72 ha; TT. Cầu Quan 540,11 ha. 
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3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Bảng 19: Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích (ha) Tăng (+) 

Giảm (-) Năm 2020 Năm 2021 

  Tổng diện tích tự nhiên   22722,10 22722,10 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 19793,01 19504,65 -288,36 

1.1 Đất trồng lúa LUA 12080,61 11942,15 -138,46 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 12080,61 11942,15 -138,46 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 873,75 885,87 12,12 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6715,44 6558,62 -156,82 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH    

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD    

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX    

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 105,21 105,00 -0,21 

1.8 Đất làm muối LMU    

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 18,01 13,01 -5,00 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 2929,09 3217,46 288,36 

2.1 Đất quốc phòng CQP 4,06 4,06 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 3,03 3,83 0,80 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 110,50 110,50 

2.4 Đất khu chế xuất SKT    

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 10,47 10,47 0,00 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,22 6,90 3,68 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 52,44 73,05 20,61 

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 653,31 774,99 121,69 

 Trong đó:     

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,64 2,25 0,61 

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,76 3,96 -0,80 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 41,38 40,64 -0,74 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,15 20,16 11,01 

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 5,15 7,15 2,00 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích (ha) Tăng (+) 

Giảm (-) Năm 2020 Năm 2021 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 479,21 487,64 8,43 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 84,36 105,37 21,01 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,06 11,69 -1,36 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,00 0,05 0,05 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG    

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 59,54 59,65 0,11 

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

nhà hỏa táng   
NTD 23,11 23,58 0,47 

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

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,24 3,47 0,23 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2,00 2,02 0,02 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,52 4,52 0,00 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1527,60 1526,35 -1,25 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,44 0,44 0,00 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,32 1,70 1,38 

3 Đất chưa sử dụng CSD    

4 Đất khu công nghệ cao* KCN    

5 Đất khu kinh tế* KKT    

6 Đất đô thị* KDT 945,83 945,83 0,00 

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

4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích   

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế kéo theo nhu cầu xây dựng các công 

trình của các ngành và các lĩnh vực. Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Tiểu Cần, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất trong 

năm 2021 là 330,28 ha Trong đó diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng các loại 

đất theo các yêu cầu cần được phân tích cụ thể như sau: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 288,36 ha, bao gồm: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 99,55 ha. Phân bố đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 12,47 ha; TT. Cầu Quan 

24,50 ha; xã Hiếu Trung 6,62 ha; xã Hiếu Tử 13,31 ha; xã Hùng Hòa 0,33 ha; xã 

Long Thới 0,37 ha; Ngãi Hùng 0,13 ha; xã Phú Cần 33,55 ha; xã Tân Hòa 0,12 

ha; xã Tân Hùng 0,14 ha; xã Tập Ngãi 8,01 ha. 
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+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 12,88 

ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 0,35 ha; 

TT. Cầu Quan 6,93 ha; xã Hiếu Trung 0,31 ha; xã Hiếu Tử 2,31 ha; xã Hùng 

Hòa 0,30 ha; xã Long Thới 0,30 ha; xã Ngãi Hùng 0,30 ha; xã Phú Cần 1,10 ha; 

xã Tân Hòa 0,31 ha; xã Tân Hùng 0,37 ha; xã Tập Ngãi 0,30 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 170,73 ha. 

Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 28,66 ha; TT. 

Cầu Quan 88,53 ha; xã Hiếu Trung 5,79 ha; xã Hiếu Tử 8,72 ha; xã Hùng Hòa 

2,21 ha; xã Long Thới 3,82 ha;  xã Ngãi Hùng 1,00 ha; xã Phú Cần 21,41 ha; xã 

Tân Hòa 3,85 ha; xã Tân Hùng 4,32 ha; xã Tập Ngãi 2,43 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,21 ha. Phân 

bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Phú Cần 0,21 ha. 

+ Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,00 ha. Phân 

bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hùng Hòa 5,00 ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 38,91 ha, 

bao gồm: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm 13,91 ha. Phân bố đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 1,15 ha; TT. Cầu Quan 

1,15 ha; xã Hiếu Trung 1,13 ha; xã Hiếu Tử 1,14 ha; xã Hùng Hòa 1,13 ha; xã 

Long Thới 1,13 ha; xã Ngãi Hùng 1,13 ha; xã Phú Cần 2,56 ha; xã Tân Hòa 1,13 

ha; xã Tân Hùng 1,13 ha; xã Tập Ngãi 1,13 ha. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 3,01 ha. 

Phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 2,37 ha; xã 

Hiếu Tử 0,11 ha; xã Phú Cần 0,26 ha; xã Tân Hòa 0,03 ha, xã Tập Ngãi 0,24 ha. 

Bảng 20: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 
  

288,36  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 99,55  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 99,55  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 12,88  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 170,73  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng  

diện tích  

(ha) 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,21 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 5,00  

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 
 38,91  

  Trong đó:   

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 13,91  

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)  

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 3,01  

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.   

5. Diện tích đất cần thu hồi 

Bảng 21: Diện tích đất cần thu hồi 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện tích 

(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 229,96  

1.1 Đất trồng lúa LUA 91,04  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 91,04  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 7,40  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 131,31  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD  

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,21  

1.8 Đất làm muối LMU  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 0,45 

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT  
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện tích 

(ha) 

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 0,45  

Diện tích đất cần thu hồi trong năm kế hoạch theo từng đơn vị hành chính cấp xã: 

được thể hiện cụ thể cụ thể tại biểu 08/CH ở phần phụ lục. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án trong năm 2021 

và cập nhật chuẩn hóa số liệu hiện trạng sử dụng đất của các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Tiểu Cần cần phải thực hiện thu hồi 230,41 ha, diện tích loại đất cụ 

thể như sau:  

- Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 229,96 ha, bao gồm:  

+ Đất trồng lúa bị thu hồi 91,04  ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 11,55 ha; TT. Cầu Quan 24,27 ha; xã Hiếu Trung 

6,42 ha; xã Hiếu Tử 11,74 ha; xã Hùng Hòa 0,20 ha; xã Long Thới 0,03 ha; xã 

Phú Cần 29,15 ha; xã Tập Ngãi 7,68 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác 7,40 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: TT. Cầu Quan 6,58 ha; xã Hiếu Trung 0,01 ha; xã Hiếu 

Tử 0,01 ha; xã Phú Cần 0,80 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm bị thu hồi 131,31 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: TT. Tiểu Cần 22,87 ha; TT. Cầu Quan 82,26 ha; xã 

Hiếu Trung 0,92 ha; xã Hiếu Tử 4,26 ha; xã Hùng Hòa 0,08 ha; xã Long Thới 

0,04 ha; xã Phú Cần 18,68 ha; xã Tân Hùng 1,21 ha; xã Tập Ngãi 1,00 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản bị thu hồi 0,21 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã như sau: xã Phú Cần 0,21 ha.  

- Diện tích đất phi nông nghiệp bị thu hồi 0,45 ha, trong đó: 

+ Đất ở tại đô thị bị thu hồi 0,45 ha, tại TT. Cầu Quan 0,45 ha. 

6. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Trên địa bàn huyện không còn đất chưa sử dụng. 

7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch (bao gồm các 

công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công 

trình, dự án của cấp lập kế hoạch). 

Ghi chú: Bảng danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch được 

thể hiện chi tiết tại Biểu 10/CH 
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8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

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

 - Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về giá đất; 

 - Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

 - Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về khung giá đất. 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP  ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ: 

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng 

điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 

42/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về 

việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 

05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Trà Vinh; 

- Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về ban hành bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên 

địa bàn tỉnh trà vinh. 

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 của huyện 

Tiểu Cần. 
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b. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Tính toán chi phí bồi thường các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng 

đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất; các chi phí về bồi thường tài 

sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ mả, cây cối, hoa màu,...chưa 

được tính toán, việc tính toán các chi phí này sẽ được tính toán cụ thể, chi tiết 

khi triển khai lập phương án chi tiết của chủ đầu tư công trình, dự án của các cơ 

quan liên quan khác. 

Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

(không tính chi phí bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản ở trên đất). 

Cụ thể dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau: 

Bảng 22: Tính toán và cân đối thu chi từ đất 

Số 

TT 
Hạng mục 

Diện tích  

(ha) 

Đơn giá  

(Triệu đồng) 

Kinh phí 

(Triệu 

đồng) 

1 Các khoản thu 20,99 
 

122.144 

- 
Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất ở tại nông thôn 
5,25  5.800,00 30.450  

- 
Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất ở tại đô thị 
3,60  7.500,00 27.000  

- 
Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất thương mại - dịch vụ 
3,00  4.500,00 13.500  

- 
Thu từ chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
7,10  4.700,00 33.370  

- Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất ở 1,85  8.700,00 16.095  

- 
Thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 
0,19  9.100,00 1.729  

2 Chi phí bồi thường về đất 230,41 
 

453.363 

- 
Chi bồi thường cho diện tích đất trồng 

lúa năm bị thu hồi 
91,04  1.500,00 136.555  

- 
Chi bồi thường cho diện tích đất trồng 

cây hàng năm khác bị thu hồi 
7,40  1.500,00 11.100  

- 
Chi bồi thường cho diện tích đất trồng 

cây lâu năm bị thu hồi 
131,31  2.300,00 302.019  

-  
Chi bồi thường cho diện tích đất nuôi 

trồng thủy sản bị thu hồi 
0,21  1.500,00 315  

- 
Chi bồi thường cho diện tích đất ở tại 

nông thôn bị thu hồi 
  5.800,00 0  
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Số 

TT 
Hạng mục 

Diện tích  

(ha) 

Đơn giá  

(Triệu đồng) 

Kinh phí 

(Triệu 

đồng) 

- 
Chi bồi thường cho diện tích đất ở tại 

đô thị bị thu hồi 
0,45  7.500,00 3.375  

 
Cân đối thu - chi (1 - 2) 

  
-331.219 

Tổng các nguồn thu từ đất 122.144 triệu đồng, tổng các khoảng chi có 

liên quan đến đất là 453.363 triệu đồng, cân đối các khoản thu thấp hơn chi 

331.219 triệu đồng. Chi cao hơn thu do phần lớn các công trình thực hiện trong 

năm 2021 là nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển đời sống văn hóa – xã hội và 

nhu cầu dân sinh (giao thông, điện, thủy lợi,...) nên không tạo ra nguồn thu từ 

đất; Đồng thời đầu tư xây dựng Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cầu 

Quan, Xây dựng Đường huyện 13 kéo dài từ giáp Đường huyện 09, xã Tập Ngãi 

đến giáp tuyến tránh Quốc lộ 60, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần (Đường Vành đai 

phía Đông Phú Cần - xã Tập Ngãi (hạng mục nối dài sang Tập Ngãi)), Đường 

Vành đai phía Đông thị trấn Tiểu Cần - xã Hiếu Tử, Đường nối Quốc lộ 60-

Quốc lộ 54, huyện Tiểu Cần trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 nên phân bố 

nguồn chi cho việc thu hồi đất là rất lớn, trong khi khả năng thu từ đất tại khu 

công nghiệp diễn ra ở những năm sau, do đó tạo ra sự mất cân đối trong năm kế 

hoạch, nhưng sẽ dần ổn định ở những năm tiếp theo. 

Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cầu Quan sau khi thu hồi đất và 

được triển khai thực theo kế hoạch thì sẽ tạo nên hiệu ứng kinh tế rất khả quan 

cho huyện. Từ đó tạo ra nguồn thu từ các hoạt thương mại dịch vụ, sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, ….  và giá trị kinh tế về đất đai tại khu vực này cũng 

tăng cao, đời sống nhân dân ngày càng phát triển và luôn được cải thiện, nhất là 

giải quyết việc làm,... 

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

Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 

dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 

năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường  

1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 

- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kế hoạch của 

huyện. Khai thác sử dụng đất hợp lý, cải tạo bảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 
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chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời góp phần sử dụng lâu bền nguồn tài 

nguyên đất, cải tạo vùng đất canh tác. 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với xu thế phát triển nhằm đem lại 

hiệu quả kinh tế cao. Phân bổ quỹ đất phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện 

sản xuất của từng vùng. Đặc biệt, đối với việc phát triển nông nghiệp cần quan 

tâm đến phát triển cơ sở hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu 

thụ sản phẩm và bảo quản chế biến nông sản, … 

- Tăng cường đầu tư, phát triển hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi và thực hiện 

tốt công tác thủy nông trên từng địa bàn. Đối với việc phát triển nông nghiệp 

phải thường xuyên nạo vét kênh, mương nội đồng đảm bảo nguồn nước phục vụ 

tốt cho công tác sản xuất nông nghiệp và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai không 

bị suy thoái. 

1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

 - Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường đến các doanh nghiệp, trong nhân dân. 

 - Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở 

sản xuất kinh doanh. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân 

cư ra ngoài khu dân cư, đồng thời đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng. 

 - Cần đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. 

 - Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển lĩnh vực công 

nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư công nghệ mới, công nghệ sạch. 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, các khu có khả 

năng gây ô nhiễm trong Huyện. 

- Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường lâu dài. 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông 

nghiệp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.  

- Tuyên truyền, khuyến khích hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh, thực 

hiện tốt vệ sinh cá nhân, giữ sạch vệ sinh môi trường làng xã. 

- Nhân rộng mô hình sản xuất rau, củ, quả theo hướng chất lượng, sạch, 

hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm. 

- Bố trí tại các khu vực sản xuất tập trung phải đảm bảo có không gian 

thoáng mát, có cây xanh cách ly. Đồng thời có giải pháp kỹ thuật giảm tính độc 
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hại của các loại chất thải, có các biện pháp xử lý, hạn chế gây ô nhiễm môi 

trường phá hủy cân bằng hệ sinh thái. 

- Xây dựng các khu bãi rác, nghĩa địa tập trung, trồng cây xanh trong khu 

vực đô thị, các khu trung tâm dân cư nhằm tạo vẻ mỹ quan và bảo vệ môi trường 

sinh thái. Đồng thời, xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo không ngập 

úng trong các đô thị, xây dựng hệ thống thoát nước bẩn với các trạm xử lý nước 

thải đáp ứng tiêu chuẩn trước khi xả ra sông rạch và đặc biệt quan tâm khi xây 

dựng các cụm, khu công nghiệp. 

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

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ 

đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án. 

- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở, đất 

thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có thu tiền sử dụng 

đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ nghèo công nhân 

viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc sống, yên tâm 

công tác. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào các mục 

đích khác không đúng kế hoạch đã được duyệt; việc sử dụng đất đảm bảo 

nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả đặc biệt đối với diện tích đất trồng lúa nước, 

chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. 

- UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã 

được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi 

ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định pháp luật. 

- Cập nhật dữ liệu vào hệ thống thông tin quản lý đất đai tại cơ sở để giúp 

cho UBND các cấp, cơ quan Tài nguyên Môi trường làm tốt công tác quản lý 

nhà nước về đất đai. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm 

theo quy định của Pháp luật. 

3. Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư  

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: là nguồn vốn quan trọng, quyết định 

những công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội theo phương 

hướng, mục tiêu đề ra. Nguồn vốn này phải được ưu tiên sử dụng cho các công 
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trình hạ tầng quan trọng, các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, cấp 

điện, cấp nước, hạ tầng các cụm công nghiệp, các công trình phúc lợi xã hội như 

y tế, văn hóa, giáo dục,… và các dự án thuộc các nhóm ngành công nghiệp, 

thương mại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn hoặc có thời gian thu hồi 

vốn kéo dài, nhóm ngành có khả năng ảnh hưởng, tác động lan tỏa đến các 

ngành khác. 

Song song với đó, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát 

và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình, kịp thời phát hiện và có chế tài xử 

lý nghiêm các vi phạm về tiến độ thực hiện và chất lượng công trình.  

- Nguồn xã hội hóa (vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, hộ gia đình, cá 

nhân, vốn nhàn rỗi trong dân): nguồn vốn này được huy động thông qua hai 

kênh, gồm trực tiếp và gián tiếp: 

+ Đối với kênh trực tiếp: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

hộ gia đình mở rộng, nâng cấp và thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn. Định hướng và có các biện pháp hỗ trợ người dân trong quá trình lập kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, nguồn nhân lực và hỗ trợ tín 

dụng cho người dân. Tăng cường và tạo điều kiện huy động vốn thông qua các 

hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe,… 

+ Đối với kênh gián tiếp: Thông qua các kênh tài chính, tín dụng trên địa 

bàn để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và thực hiện đầu tư thông qua 

kênh tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay đầu tư trên địa bàn. Tích 

cực huy động nguồn vốn trong dân tham gia phát triển các dự án tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ,… 

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI, IFAC): Thiết lập các dự án đầu tư 

cơ sở hạ tầng, dự án phát triển xã hội hướng tới người nghèo, người dân tộc để 

thu hút nguồn vốn. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là cơ sở hạ 

tầng và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đầu tư để thu hút nguồn vốn FDI đầu tư vào địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, làm cơ sở cho các nhà đầu tư lựa 

chọn và thực hiện đầu tư dự án. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. 

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư có chính sách giảm giá 

thuê đất, ưu đãi về thuế, phí nhằm tăng cường năng lực cạnh trạnh trong thu hút 
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các nguồn vốn đầu tư. 

4. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện  

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiểu Cần được 

UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt sẽ tiến hành công bố, công khai theo quy định 

để người sử dụng đất biết và thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Thông tin rộng rãi và chỉ đạo UBND các xã/thị trấn, các phòng ban có 

liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đều phải tuân thủ triệt để kế hoạch sử dụng 

đất (quy định tại điều 52 – Luật đất đai 2013). 

- Bám sát kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho các kế hoạch các ngành có liên quan 

nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất không theo kế 

hoạch. Khi xem xét giải quyết giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực 

thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và 

khả thi. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh chóng các 

vấn đề liên quan đến đất đai, phục vụ có hiệu quả các đối tượng sử dụng đất theo 

đúng tinh thần của pháp luật hiện hành.   

- Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng đất của tất cả các cơ quan, đơn vị, 

đất của các dự án được Nhà nước giao hoặc cho thuê. Kịp thời xử lý kiên quyết 

đối với những dự án được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đúng thời 

gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích sử dụng được giao, 

gây lãng phí đất, tránh tình trạng lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép. 

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể:  

- Phối hợp giữa các ngành của Tỉnh: Kế hoạch sử dụng đất thể hiện tổng 

hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực do vậy trong quá trình 

thực hiện cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều 

chỉnh chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát 

triển chung của xã hội, của từng ngành. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, giữa huyện và xã/thị trấn trong 

việc quản lý đất đai theo kế hoạch được duyệt, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, 

cho thuê đất...  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần được xây dựng trên cơ 

sở các nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài nguyên 

đất đai của Huyện và quy hoạch các ngành. Đánh giá kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt và xác định những tồn tại, 

hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần là căn cứ rất quan trọng để tiến 

hành giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử 

dụng đất. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã tổng hợp toàn bộ các thông tin tài 

liệu, số liệu, bản đồ ở cả hai cấp (Huyện và xã – thị trấn), là cơ sở cung cấp 

thông tin để triển khai thực hiện. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là đã xác định được ranh giới trên bản 

đồ, chi tiết sử dụng các loại đất, cụ thể từng dự án, … Vì vậy, sẽ thuận lợi 

trong quản lý nhà nước về đất đai. 

II. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần, 

huyện, tỉnh cần bố trí nguồn vốn đúng tiến độ, để đảm bảo tính khả thi của dự án. 

  Kính đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để đo đạc tách thửa những công 

trình, dự án dân hiến đất hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


