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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa IX xác định: "Đất đai 

thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện sở hữu và thống nhất quản lý; Đất 

đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn 

nội lực và nguồn vốn to lớn của đất nước; Khai thác, sử dụng đất đúng mục 

đích, tiết kiệm và hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng nguồn lực về đất; Đổi mới 

chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị 

trường, định hướng XHCN, kiên quyết lập lại trật tự trong quản lý sử dụng đất 

đai theo Pháp luật". 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa 

phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống 

nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng 

tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất. 

Chí Linh đang nỗ lực phấn đấu để trở thành Thành phố đô thị loại III 

trước năm 2020. Thực hiện mục tiêu này đòi hỏi những thay đổi trong nội bộ thị 

xã (nay là thành phố) như tái phân bố dân cư, tái cơ cấu nguồn lực, giải quyết 

mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, 

cùng với sự phát triển thì nhu cầu về đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

kinh tế - xã hội và nhu cầu về đất ở... tăng cao, trong khi quỹ đất có hạn, đặt ra 

nhiều vấn đề phức tạp và tạo áp lực ngày càng lớn lên đất đai. Nhiệm vụ đặt ra 

là phải sắp xếp, sử dụng quỹ đất hợp lý, hiệu quả, tránh gây ô nhiễm môi trường 

sinh thái và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao trình độ 

dân trí, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Xuất phát từ những lý do trên, UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành 

lập “Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Chí 

Linh”. Đây sẽ là căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất, 

phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, 

thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích 

sử dụng, chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất... phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Chí Linh. 
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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;  

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

ngày 20/11/2018; 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; 

- Nghị định 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 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 

tiết thi hành Luật đất đai; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 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; 

- 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 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2019 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường 

thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương; 
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- Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 23/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hải Dương về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư 

thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Hải Dương về việc đổi tên và thành lập một số thôn, khu dân cư mới 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); 

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (nay là thành phố Chí Linh); 

- Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tạm dừng thu hút 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2015; 

- Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải 

Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới kinh doanh than trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025; 

- Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh 

Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 4341/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2035 (nay là thành phố Chí Linh); 

- Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công văn số 1341/UBND-VP ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất ao, hồ trong khu dân cư; 

- Công văn số 1968/UBND-VP ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

KHSDĐ kỳ cuối (2016-2020), lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của cấp huyện. 

2. Cơ sở thông tin, tư liệu, số liệu, bản đồ 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Chí Linh lần thứ XXII 

nhiệm kỳ 2015-2020 (nay là thành phố Chí Linh); 

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 

Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Chí Linh đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 (nay là thành phố Chí Linh); 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương; 

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương đến năm 2035 (nay là thành phố Chí Linh); 

- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất các năm: 2016 - 2020 thành phố Chí Linh; 

- Niêm giám thống kê thành phố Chí Linh các năm: 2011 - 2015; 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 thị xã Chí Linh (nay là thành 

phố Chí Linh); 

 - Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2014 thị xã và các xã, phường; Hồ sơ thống 

kê đất đai các xã, phường và thị xã Chí Linh tính đến 31/12/2015 (nay là thành 

phố Chí Linh). 
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II. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH 

TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT  

2.1. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và 

thực trạng môi trường 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên   

a. Vị trí địa lý 

Thị xã (nay là thành phố) Chí Linh nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hải 

Dương, cách thành phố Hải Dương gần 40 km, tiếp giáp với các đơn vị sau: 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang; 

- Phía Tây giáp tỉnh Hải Dương; 

- Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; 

- Phía Nam giáp huyện Nam Sách và huyện (nay là thị xã) Kinh Môn. 

Chí Linh nằm cách TP. Hà Nội 70 km về phía Đông (cách sân bay Nội 

Bài 70 km), cách TP. Hạ Long 80 km về phía Tây (cách cảng biển Cái Lân 80 

km), cách TP. Hải Phòng 70 km về phía Tây Bắc (cách sân bay Cát Bi và cảng 

biển Hải Phòng 70 km). Với vị trí này, đã đưa thị xã (nay là thành phố) Chí 

Linh gần hơn với các trung tâm kinh tế lớn (đặc biệt nằm trong trung tâm của 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ), đây là lợi thế tạo điều kiện cho Chí Linh có 

thể phát triển kinh tế và thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, 

thương mại và dịch vụ... 

b. Địa hình, địa mạo, địa chất 

Chí Linh nằm trong vùng địa hình bán sơn địa, địa hình phức tạp có cả 

núi cao, đồi thấp và đồng bằng được chia thành 3 tiểu vùng chính: 

- Vùng núi cao thuộc cánh cung Đông Triều xen bãi bằng ở các xã, 

phường phía Bắc của thị xã (nay là thành phố) gồm: Hoàng Tân, Hoàng Tiến, 

Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Bắc An, Bến Tắm, Cộng Hoà, vùng này có dãy núi 

cao nhất là dãy Dây Diều cao 618 m, Đèo Trê cao 533 m, còn lại đại bộ phận ở 

độ cao 200-300 m so với mực nước biển, cấu tạo địa chất chủ yếu là trầm tích. 

- Vùng giữa thị xã (nay là thành phố) bám theo quốc lộ 18 là khu đồi lượn 

sóng, có độ cao khoảng 50-60 m, độ dốc khoảng 100-150, có nhiều đồi thấp 

thuận tiện cho việc phát triển kinh tế nông lâm nghiệp với mô hình vườn đồi. 

Vùng này có nhiều thung lũng rộng, cây trồng chủ yếu là lúa màu gồm các 

phường Sao đỏ, Văn An, Chí Minh, Phả Lại. 
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- Vùng đồng bằng ở phía Nam quốc lộ 18 gồm các xã, phường : Cổ Thành, 

Nhân Huệ, Văn An, Chí Minh, Đồng Lạc, Tân Dân, vùng này có địa hình tương 

đối bằng phẳng, càng về phía Nam địa hình càng thấp trũng. Đất đai ở vùng này 

được hình thành chủ yếu do sự bồi lắng của sông Kinh Thầy, trong vùng thường 

có những con (bãi) ngoài đê thích hợp cho việc trồng rau màu ngắn ngày. 

c. Khí hậu 

Chí Linh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè nóng ẩm, 

mưa nhiều, có gió bão, mùa đông thường lạnh khô hanh, cuối mùa mưa phùn, 

gió bão. 

- Nhiệt độ trung bình năm từ 220C-230C nhiệt độ cao nhất vào các tháng 

6, tháng 7 khoảng từ 360C-380C, nhiệt độ thấp nhất vào các tháng 1, tháng 2 

khoảng từ 100C-120C. 

- Lượng mưa trung bình một năm khoảng từ 1400 mm - 1600 mm, thấp 

hơn lượng mưa trung bình của tỉnh Hải Dương, tuy nhiên lượng mưa phân bố 

không đồng đều giữa các tháng trong năm, khoảng 80% lượng mưa tập trung vào 

mùa hè từ tháng 6 - tháng 9 hàng năm, các vùng thung lũng thường có lượng mưa 

cao hơn do vậy thường xảy ra các hiện tượng xói mòn, rửa trôi và úng cục bộ, ảnh 

hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và môi trường đất nhất là khu vực đồi núi. 

Do có khống chế bởi đặc điểm địa hình nên khí hậu của thị xã (nay là 

thành phố) cũng được chia làm hai tiểu vùng rõ rệt: 

+ Tiểu vùng 1 thuộc phía Bắc quốc lộ 18, vùng này chiếm phần lớn diện 

tích của thị xã (nay là thành phố), khí hậu mang sắc thái của vùng bán sơn địa, 

mùa đông thường xuất hiện sương muối và sương mù. 

+ Tiểu vùng 2 thuộc phía Nam quốc lộ 18, vùng này mang tính chất của 

khí hậu vùng đồng bằng, tuy nhiên do tiếp giáp với vùng núi  nên nhiệt độ mùa 

đông thường lạnh hơn so với các vùng đồng bằng khác. Nhìn chung khí hậu của 

Chí Linh tương đối thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp. 

d. Thủy văn 

Chí Linh là thị xã (nay là thành phố) miền núi của tỉnh nhưng có nhiều 

sông ngòi chảy qua và chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ triều của các con sông 

Thương, sông Phả lại. Lưu lượng nước trung bình là 286 m3/s, thấp nhất là 181 

m3/s. Ngoài ra trên địa bàn còn có 33 hồ đập tự nhiên với dung lượng tự thuỷ 
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khoảng 400 ha, đặc biệt có nguồn nước ngầm dự trữ lớn, chất lượng tốt đảm bảo 

cung cấp nước cho sản suất và sinh hoạt của người dân. 

2.1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

a. Tài nguyên đất 

Chí Linh có tổng diện tích đất tự nhiên là 28.291,77 ha, trong đó phần lớn 

là đất đồi núi được hình thành trong quá trình phong hoá đá mẹ, đất phù sa xen 

giữa cùng núi đồi. Có thể phân thành 2 nhóm đất chính là: 

* Đất Feralit phát triển trên đá mẹ sa thạch, cuội kết, dăm kết. 

Đặc điểm: Đại bộ phận tầng đất mỏng, nhưng cũng có nơi đất phát triển 

trên đá sa thạch tầng đất dày từ 1-3 m (ví dụ ở Hoàng Tiến) đất thường có thành 

phần cơ giới thịt nhẹ hoặc cát pha, khả năng giữ nước kém. 

Quá trình sử dụng loại đất này thường gắn liền với các biện pháp chống xói 

mòn, rửa trôi. Hướng sử dụng là đẩy mạnh trồng rừng để tăng cường độ che phủ, 

giữ đất và phát triển các mô hình nông lâm kết hợp, trồng cây ăn quả lâu năm. 

* Nhóm đất thuỷ thành được hình thành do sự bồi tụ của phù sa sông Thái 

Bình và sản phẩm dốc tụ. 

Đặc điểm: Nhóm đất này thường có địa hình không bằng phẳng, cao thấp 

xen kẽ, đất có thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình. Một số vùng trong thung 

lũng dốc tụ đất thường có lẫn cát sỏi, đất chua nghèo dinh dưỡng. 

Việc phân loại sử dụng đất lâm nghiệp chủ yếu dựa phân cấp địa hình, 

bao gồm: 

- Đất vùng núi chủ yếu là trồng rừng có diện tích 8.110,48 ha; 

- Đất đồi là vùng chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng, có diện tích 

không nhiều, loại đất này chủ yếu được cải tạo để trồng cây ăn quả và cây lâm 

nghiệp cho khai thác. 

- Đất đồng bằng và thung lũng dốc tụ là chủ yếu chiếm trên 60% diện tích 

tự nhiên, đa số đất có độ chua cấp 1, nghèo lân thường được sử dụng để trồng 

cây hàng năm bao gồm cây lương thực và rau màu thực phẩm. 

b. Tài nguyên nước 

Nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của thị xã (nay là thành 

phố) Chí Linh chủ yếu được cung cấp từ nguồn nước mặt và nước ngầm: 
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* Nguồn nước mặt 

Thị xã (nay là thành phố) Chí Linh là một trong những số ít địa phương 

có nguồn nước mặt khá phong phú, với nhiều hệ thống sông bao quanh như hệ 

thống sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Đông Mai. Các nhánh sông thuộc 

hệ thống sông Thái Bình hiện nay chưa bị ô nhiễm, đảm bảo tiêu chuẩn môi 

trường. Tuy nhiên, đoạn qua địa bàn Chí Linh lại phụ thuộc rất nhiều vào chất 

lượng nguồn nước từ các nhánh sông thượng nguồn như sông Đuống, sông Lục 

Nam, sông Cầu, sông Thương,... Nguồn nước mặt của hệ thống sông Lục Nam, 

sông Kinh Thầy, sông Đông Mai và các con sông tự nhiên khác thuộc khu vực 

Chí Linh và vùng phụ cận đều đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước cho sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. 

Hệ thống sông, suối, hồ phục vụ tưới, tiêu nước của Chí Linh khá phong 

phú, chịu ảnh hưởng thủy văn của hệ thống sông Thái Bình tại Phả Lại, lưu 

lượng nước bình quân trong năm của sông là 286 m3/s. Ngoài ra, còn có 33 hồ 

đập với tổng diện tích tụ nước khoảng 409 ha. 

* Nguồn nước ngầm 

Nguồn nước ngầm trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) Chí Linh, với 

nhiều vị trí chứa nước, cụ thể như sau:  

Tầng chứa nước lỗ hổng ở vị trí khu vực phía Nam và Đông Nam của thị 

xã (nay là thành phố) với lưu lượng khoảng 1.000 m3/ngày-đêm, có thể khai 

thác bằng các giếng khoan.  

Tầng chứa nước lỗ hổng ở vị trí khu vực trung tâm có thể khai thác, cấp 

nước tập trung với lưu lượng 13.000 m3/ngày-đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt cho nhiều cụm dân cư.  

Tầng chứa nước khu vực vùng núi phía Bắc có thể khai thác sử dụng với 

lưu lượng 200 m3/ngày-đêm, đối với khu vực này nước ngầm tích trữ trong đới 

phong hóa với lưu lượng rất nhỏ, chỉ khai thác bằng các giếng đào hoặc bơm tay. 

Nhìn chung, nguồn nước mặt và nước ngầm của khu vực Chí Linh chưa bị 

ô nhiễm. Nguồn nước tại các thủy vực đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu sử dụng 

nước trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất công nghiệp và 

cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. 
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c. Tài nguyên rừng  

Diện tích đất rừng trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) Chí Linh có 

8.110,48 ha (tính đến 31/12/2015), trong đó rừng sản xuất có 2.848,54 ha, rừng 

đặc dụng có 1.245,53 ha và rừng phòng hộ có 4.016,41 ha.  

Rừng tự nhiên khu vực Chí Linh có nhiều loại gỗ quý, ước tính có khoảng 

140.000 m³, có nhiều loại động, thực vật đặc trưng, với thảm thực vật phong 

phú, có thể cung cấp nguồn dược liệu cho phát triển y học dược liệu. Rừng trồng 

chủ yếu là các loại cây keo tai tượng, bạch đàn và rừng thông thuộc khu di tích 

Côn Sơn - Kiếp Bạc. 

d. Tài nguyên khoáng sản 

Theo các tài liệu khảo sát sơ bộ, tài nguyên khoáng sản của Chí Linh tuy 

không nhiều về chủng loại, nhưng có một số loại có trữ lượng lớn và giá kinh tế như: 

+ Đất cao lanh có trữ lượng khoảng 40 vạn tấn; sét chịu lửa khoảng 8 

triệu tấn; sét gạch ngói (tại phường Bến Tắm và Hoàng Tiến) có chất lượng tốt 

đạt yêu cầu làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói; cuội sỏi (tại Hữu Lộc – phường 

Văn An) có trữ lượng khoảng 1,275 triệu m3; cuội sỏi (tại Trúc Thôn – phường 

Cộng Hòa) có trữ lượng khai thác khoảng 1,2 triệu m3. Các loại khoáng sản này, 

được tổ chức khai thác hiệu quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công 

nghiệp vật liệu xây dựng của Chí Linh.  

+ Thủy Ngân có tại Trại Gạo - Bến Tắm, với 9 thân quặng có trữ lượng 

khai thác khoảng 2,8 triệu m3, có thể làm nguyên liệu thủy tinh.  

+ Ngoài ra, trên địa bàn Chí Linh có trữ lượng than khá lớn: (1) Mỏ than 

Cổ Kênh có 14 vỉa than có giá trị công nghiệp (trong đó, có 9 vỉa đạt trữ lượng 

khai thác khoảng 12,1 triệu tấn, hiện nay đang tạm dừng khai thác, dự kiến khai 

thác xuống –300 m); (2) Mỏ than Chí Linh có 5 vỉa với chiều dày trung bình từ 

0,2-5,4 m, trữ lượng khai thác khoảng 50 triệu tấn; (3) Mỏ than bùn tại Đại Bộ - 

Hoàng Tân có trữ lượng khai thác nhỏ; (4) Mỏ than đá Phả Lại có 6 vỉa than dày 

từ 0,17-2,38 m, nằm trong dải than Đông Triều - Phả Lại với tổng trữ lượng toàn 

dải là 785,42 triệu tấn.  

e. Tài nguyên nhân văn, tiềm năng du lịch 

Chí Linh có trên 160 ngàn người, trong đó có nhiều dân tộc anh em sinh 

sống với sự kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và tài năng lao động của các dân 
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tộc, sức sáng tạo của con người đã tạo cho Chí Linh một vùng đất trù phú, cảnh 

quan đa dạng, có nhiều di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh. Mảnh 

đất và con người nơi đây được coi là “vùng đất địa linh nhân kiệt”, với những 

địa danh nổi tiếng như: Côn Sơn mảnh đất đã gắn bó phần lớn cuộc đời của 

Nguyễn Trãi, một danh nhân văn hoá thế giới, người anh hùng dân tộc gắn liền 

với những áng văn bất hủ lưu truyền đến muôn đời, Kiếp Bạc mảnh đất đã đi 

vào lịch sử với những chiến công oanh liệt của người anh hùng dân tộc Trần 

Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông ở thế kỷ 13. Với  

những truyền thống lịch sử lâu đời từ ngàn xưa, người dân nơi đây đã tạo dựng 

và để lại cho thế hệ ngày nay nhiều di sản văn hoá tinh thần mang đậm bản sắc 

dân tộc, con người Chí Linh tài hoa, thông minh, cần cù, chăm chỉ, nổi tiếng với 

truyền thống hiếu học và đỗ đạt như: danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi, nhà giáo 

Chu Văn An, tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ… Thị xã (nay là thành phố) có nhiều di 

tích lịch sử được xếp hạng, 9 di tích được nhà nước công nhận là di tích lịch sử 

văn hoá cấp quốc gia như chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, đền thờ nhà giáo Chu 

Văn An,  đền bà chúa Sao Sa thờ nữ tiến sỹ đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị 

Duệ, đền Gốm thờ vị tướng tài của dân tộc Trần Khánh Dư, đền Cao xã An Lạc 

thờ vua Lê Đại Hành…Trên địa bàn còn có 7 di tích cổ đang được nghiên cứu 

phục hồi, địa danh Phả Lại lịch sử là phòng tuyến của quân và dân ta dưới sự 

lãnh đạo của Lý Thường Kiệt chống quân Tống xâm lược. 

2.1.3. Thực trạng môi trường   

Bảo vệ môi trường là vấn đề lớn, mang tính đồng bộ nhận thức được tầm 

quan trọng của vấn đề này UBND thị xã (nay là thành phố) rất quan tâm và đưa 

ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm cải thiện những tồn tại hạn chế trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường như: Dự án xây dựng nhà máy chế biến rác, xây dựng cơ 

sở xử lý rác thải, nước thải bệnh viện, xây dựng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh. 

Về cảnh quan thiên nhiên và môi trường thị xã (nay là thành phố) có các 

hồ nước tự nhiên và nhiều cảnh quan đẹp có khả năng phát triển du lịch sinh 

thái, nghỉ ngơi điều dưỡng như hồ Bến Tắm, hồ Côn Sơn, hồ Mật Sơn.. hiện nay 

khu Côn Sơn - Kiếp Bạc đang được xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường 

như làm đường giao thông, trồng cây xanh, xử lý chất thải, cấp điện, cấp nước 

sạch cho các khu du lịch sinh thái. 

Tuy vậy do tốc độ đô thị hoá, công nghiệp hoá ngày một tăng nhanh nên 

tình trạng chất thải, nước thải xả ra môi trường ngày càng nhiều, quy trình xử lý 
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chất thải nước thải còn thô sơ, kỹ thuật kém, ý thức của người dân và tổ chức 

chưa cao vì vậy ô nhiễm môi trường đang là điều đáng báo động. 

2.2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

Giai đoạn 2011-2015, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và kinh 

tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ thực hiện nhiều nhiệm vụ ưu tiên 

kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,... đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ 

cấu lại nền kinh tế, tình hình phát triển kinh tế của các địa phương trong đó có 

tỉnh Hải Dương nói chung và thị xã (nay là thành phố) Chí Linh đã khắc phục 

và hạn chế được những tác động và có bước phát triển ổn định. 

2.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế  

Trong giai đoạn 2011-2015, do ảnh hưởng của khó khăn chung toàn nền 

kinh tế nên tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của Chí Linh cũng đạt thấp hơn so 

với giai đoạn trước. Nguyên nhân chủ yếu do sự suy giảm tốc độ tăng trưởng giá 

trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp - xây dựng (chỉ tăng bình quân 4,1%/năm). Giá 

trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 9,6%/năm. Riêng giá 

trị sản xuất ngành dịch vụ vẫn tăng trưởng đều, bình quân 12,2%/năm. Đến năm 

2015, tính tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định 2010) trong toàn thị xã (nay là 

thành phố) đạt 11.206,3 tỷ đồng, trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản đạt 1.612 tỷ đồng, công nghiệp và xây dựng đạt 7.447 tỷ đồng và dịch 

vụ đạt 2.147 tỷ đồng.   

a. Ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

- Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục có bước chuyển dịch trong cơ 

cấu sản xuất, nhờ vậy đã duy trì được đà phát triển trên một số ngành và lĩnh vực. 

- Giai đoạn 2011-2015, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy 

sản tăng bình quân 9,6%/năm (theo giá so sánh năm 2010), trong đó: 

+ Nông nghiệp tăng bình quân 8,6%/năm, lĩnh vực nông nghiệp có tốc độ 

tăng trưởng cao là do năng suất, sản lượng lúa vụ chiêm xuân tăng cao, sản 

lượng vải, nhãn và cây ăn quả khác cũng tăng cao so với năm trước.  

+ Lâm nghiệp tăng bình quân 5,9%/năm.  

+ Thuỷ sản tăng bình quân 21,3%/năm, lĩnh vực thủy sản đạt được tốc độ 

tăng trưởng cao là do việc chuyển đổi vật nuôi sang các loại thủy sản có giá trị 

cao, đồng thời việc đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng quy mô 
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diện tích nuôi trồng đã làm cho sản lượng thủy sản tăng, đóng góp vào sự phát 

triển chung của ngành nông nghiệp.   

b. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Năm 2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 7.695 tỷ đồng (theo giá 

hiện hành), tăng trưởng bình quân đạt 3,4%/năm giai đoạn 2011-2015 (theo giá 

so sánh 2010). 

Những năm gần đây số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp có chiều hướng 

phát triển và chủ yếu là các cơ sở công nghiệp tư nhân. Năm 2011, trên địa bàn 

thị xã (nay là thành phố) có 1.620 cơ sở sản xuất công nghiệp và đến năm 2015 

có 1.685 cơ sở, điều này cho thấy môi trường đầu tư của thị xã (nay là thành 

phố) trong lĩnh vực công nghiệp đang ngày càng được cải thiện, góp phần đáng 

kể vào giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

Sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong những năm gần 

đây thu hút được một lực lượng lao động lớn. Năm 2011, số lao động tham gia 

vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp là 12.150 người, đến năm 2015 số lượng lao 

động tăng lên 14.151 người, trong đó lao động trong khu vực kinh tế trong nước 

chiếm 72%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 28%. Lao động công 

nghiệp trong lĩnh vực chế biến chiếm 87,3%, còn lại lao động trong lĩnh vực 

khai thác và sản xuất và phân phối điện, nước chiếm 12,7%. Hầu hết lực lượng 

lao động tăng thêm trong lĩnh vực công nghiệp đều từ nông nghiệp chuyển sang. 

Đây là thành quả mà ngành công nghiệp thực hiện được nhằm tạo việc làm và 

giải quyết các vấn đề xã hội. 

Các ngành công nghiệp chính hiện nay của thị xã (nay là thành phố) chủ 

yếu là công nghiệp khai thác khoáng sản, công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng (đá, cát sỏi,...), công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm, may 

mặc, xay sát lương thực, các ngành nghề cơ khí, dịch vụ sửa chữa cơ khí,... đặc 

biệt là công nghiệp sản xuất và phân phối điện (do có nhà máy nhiệt điện Phả 

Lại được đặt trên địa bàn Chí Linh).  

Hiện nay, trên địa bàn thị xã (này là thành phố) có 03 làng nghề được 

UBND tỉnh Hải Dương công nhận: (1) Làng nghề sản xuất chổi chít tại Mật Sơn 

(phường Chí Minh); (2) Làng nghề sản xuất vật liệu không nung tại Trại Mới 

(phường Văn An); (3) Làng nghề sản xuất vật liệu không nung tại Làng Tường 

(phường Văn An). 
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Với tiềm năng sẵn có của địa phương, các làng nghề ngày càng được mở 

rộng và phát triển, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống và giải quyết việc làm 

cho người lao động. Số hộ gia đình làng nghề chổi chít đến nay đã có trên 220 

hộ với hơn 600 lao động tham gia lao động sản xuất. Làng nghề gạch không 

nung tại thôn Trại Mới (phường Văn An) thu hút được 215 lao động thường 

xuyên tham gia sản xuất. 

Nhìn chung, các làng nghề gạch không nung đã từng bước thực hiện đưa 

máy móc vào sản xuất, năng suất được nâng cao, đời sống nhân dân ngày càng 

được cải thiện, tình trạng ô nhiễm môi trường do bụi đã được khắc phục, giải 

quyết được việc làm cho người lao động lúc nông nhàn. 

c. Ngành thương mại, dịch vụ 

Các ngành dịch vụ trong giai đoạn vừa qua có bước phát triển nhanh 

chóng, tạo lên cơ cấu kinh tế bền vững hơn. Giá trị sản xuất khu vực dịch vụ 

những năm qua tăng nhanh, năm 2011 giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 1.789 

tỷ đồng (giá hiện hành), đóng góp 19,3% giá trị sản xuất của nền kinh tế. Năm 

2015, giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt khoảng 2.437 tỷ đồng, đóng góp 21,1% 

vào tổng giá trị sản xuất của thị xã, tăng trưởng bình quân 9%/năm trong giai 

đoạn 2011 - 2015. Các ngành thương mại, vận tải, bưu chính viễn thông, tài 

chính, tín dụng là các ngành chủ yếu đóng góp vào tăng trưởng khu vực dịch vụ 

của thị xã (này là thành phố) Chí Linh. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) năm 

2011 đạt 1.078 tỷ đồng,  năm 2015 đạt 1.601 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 

10,4%/năm trong giai đoạn 2011-2015. Ngành thương nghiệp trong những năm 

qua có sự đóng góp quan trọng của khu vực thương nghiệp ngoài nhà nước.  

Chí Linh hiện còn lưu giữ 59 di tích lịch sử, trong đó có 09 di tích lịch sử 

văn hóa được xếp hạng quốc gia như: Côn Sơn – Kiếp Bạc, đền Bắc Đẩu, đền 

Chu Văn An, đền Gốm, đền Cao, chùa Thanh Mai, đền Sinh, đền Quốc Phụ và 

đình Chí Linh. Trong đó, quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, là điểm du lịch, 

lễ hội văn hóa tâm linh nổi tiếng. cùng với Yên Tử, Quỳnh Lâm, Thanh Mai, 

Côn Sơn là chốn tổ Thiền phái Trúc lâm, một Thiền phái mang đậm bản sắc 

Việt. Khu vực Kiếp Bạc nằm ở phía Tây dãy Côn Sơn mang đậm dấu ấn lịch sử 

của thời Trần. Tại đây có “Lục Đầu Giang” lừng danh với trận Vạn Kiếp oanh 

liệt đánh thắng quân Nguyên Mông. Di tích quan trọng nhất là đền Kiếp Bạc, là 

nơi thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, nhà quân sự, tư tưởng, chính trị 

lỗi lạc và là công thần của nhà Trần. 
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Ngoài ra, Chí Linh còn có các di tích danh thắng và cảnh trí thiên nhiên 

tuyệt vời như núi Nam Tào, Bắc Đẩu, sông Lục Đầu Giang,... đã tạo thành cụm 

du lịch lớn của tỉnh và bước đầu đã hình thành tuyến du lịch kết nối Hà Nội, Hải 

Dương, Quảng Ninh (Côn Sơn – Kiếp Bạc, Yên Tử,...). Bên cạnh các di tích lịch 

sử và thắng cảnh thiên nhiên, Chí Linh còn có sân golf Ngôi Sao Chí Linh, hàng 

năm có nhiều du khách trong nước và quốc tế đến chơi golf và tham quan du lịch. 

Hoạt động du lịch của Chí Linh những năm qua có những chuyển biến 

tích cực, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 13,5%/năm giai đoạn 2006-2010. Năm 

2015, số lượng khách du lịch đến Chí Linh đạt khoảng 900 nghìn lượt người. 

2.2.2. Thực trạng phát triển một số lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a. Công tác giáo dục và đào tạo 

Hệ thống trường lớp được giữ vững, hiện nay có 23 trường và 03 cơ sở 

giáo dục mầm non (có 02 trường tư thục); 22 trường tiểu học; 19 trường THCS; 

04 trường THPT (03 trường công lập; 01 trường bán công), 01 Trung tâm giáo 

dục thường xuyên. 

Năm học 2015-2016, có 23/23 trường mầm non (đạt 100%) tổ chức nuôi 

bán trú; 12/22 trường tiểu học (đạt 55%) có tổ chức bán trú cho học sinh; có 35 

trường đạt chuẩn Quốc gia gồm: 8 trường mầm non (trong đó có trường mầm 

non Nhiệt điện Phả Lại đạt tiêu chuẩn quốc gia mức độ 2); 19 trường tiểu học 

(trong đó có trường tiểu học Phả Lại 2 đạt tiêu chuẩn quốc gia mức độ 2); 8 

trường THCS. 

Đến nay, có 21/22 số trường tiểu học (đạt 95,5%) dạy 2 buổi/ngày; có 

21/22 số trường tiểu học (đạt 95,5%) dạy ngoại ngữ; có 7/22 số trường tiểu học 

(đạt 31,8%), 14/19 số trường THCS (đạt 73,7%), 5/5 các trường THPT (đạt 

100%) dạy tin học. 

Số lượng học sinh các bậc học được duy trì, đã huy động được 40-44% 

các cháu đến độ tuổi đi nhà trẻ; 98,8% các cháu độ tuổi mẫu giáo đến trường 

(riêng mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%); 99,9% các cháu 6 tuổi vào lớp 1; 98,7% học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, trên 90% số học sinh tốt nghiệp 

THCS vào lớp 10; và không còn học sinh tiểu học bỏ học, giảm tỉ lệ bỏ học ở 

THCS xuống dưới 0,3%. 

Đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên ngành giáo dục Chí Linh đến nay cơ 

bản đảm bảo về số lượng, đảm bảo đủ cán bộ giáo viên ở các bộ môn. Trình độ 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BA%A7u_Giang
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A2n_Golf_Ng%C3%B4i_Sao_Ch%C3%AD_Linh&action=edit&redlink=1
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chuyên môn của cán bộ giáo viên và nhân viên ngày càng được nâng cao. Hiện 

nay, thị xã (nay là thành phố) có 98,1% giáo viên mầm non và 100% giáo viên 

cấp TH, THCS, THPT đạt chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định cho từng cấp 

bậc học (trong đó giáo viên mầm non đạt trên chuẩn là 60,4%, giáo viên tiểu học 

đạt trên chuẩn là 86,0% và giáo viên THCS đạt trên chuẩn là 55,7%). 

b. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Mạng lưới y tế cơ sở của Chí Linh đến nay có 01 phòng y tế, 01 bệnh viện 

đa khoa, 01 bệnh viện phong, 01 Trung tâm y tế và 20 trạm y tế xã, phường. 

Thị xã (nay là thành phố) đang xây dựng bệnh viện đa khoa có quy mô 

200 giường bệnh, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám 

chữa bệnh của nhân dân. Các Trung tâm y tế đang từng bước được củng cố cơ 

sở vật chất và trang thiết bị. 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) có 20/20 xã, phường đạt 

chuẩn quốc gia về y tế; 100% trạm y tế có đủ trang thiết bị y tế cơ bản; 65% 

trạm y tế xã, phường có cơ sở làm việc kiên cố. 

Đến nay, đội ngũ cán bộ, y sỹ, bác sỹ, dược sỹ trong hệ thống y tế công 

lập có 312 người (trong đó, phòng y tế có 01 người, bệnh viện đa khoa có 165 

người, Trung tâm y tế có 35 người và Trạm y tế có 111 người). 

Trình độ cán bộ y tế của thị xã (nay là thành phố) đến nay: bác sỹ có 36 

người; y sỹ có 107 người; dược sỹ có 09 người; y tá và kỹ thuật viên, nữ hộ 

sinh, cán bộ khác có 120 người. Đạt tỷ lệ 2,7 bác sỹ/1 vạn dân. 

Chất lượng khám và chữa bệnh được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ 

của thầy thuốc đối với người bệnh có những chuyển biến tích cực. Tiếp tục triển 

khai khám chữa bệnh cho các đối tượng có BHYT và người nghèo, trẻ em dưới 

6 tuổi. Đến nay, có 20/20 xã, phường triển khai khám chữa bệnh BHYT. Tổng 

số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn có 55.178 người. 

c. Văn hóa, thể dục - thể thao 

* Về văn hóa, thông tin: 

Chất lượng, hiệu quả của các hoạt động văn hóa ngày càng được nâng lên, 

phục vụ kịp thời nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân. 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục 

được đẩy mạnh. Phong trào xây dựng làng, xã văn hóa, đơn vị văn hóa, gia đình 

văn hóa, xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần 
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xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tích cực. Năm 2015, toàn thị xã (nay là 

thành phố) có 111 làng, khu dân cư văn hóa, với trên 90% gia đình văn hóa. 

Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng. Thị xã (nay là 

thành phố) đã huy động và phát huy tốt mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng, tôn 

tạo, nâng cấp, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa. Đến nay, thị xã (nay là 

thành phố) có 09 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 10 di tích cấp tỉnh. Việc 

thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về việc cưới, việc tang, lễ hội, cũng như 

các hương ước, quy ước nông thôn được thực hiện nghiêm túc. 

Bên cạnh phát triển văn hóa, lĩnh vực thông tin cũng được quan tâm, đảm 

bảo hệ thống thông tin tuyên tuyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị hiệu quả. Ban 

Văn hóa các xã, phường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các hoạt động văn hóa,... phục vụ 

những sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước và địa phương. 

* Về thể dục - thể thao: 

Phong trào thể thao quần chúng được nhân dân tham gia tích cực, rộng 

khắp 20/20 xã, phường bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Lồng ghép 

phong trào thi đua chung hướng tới các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê 

hương đất nước, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ủng 

hộ, tạo được điểm nhấn quan trọng của hoạt động thể dục thể thao. 

Về số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gia đình thể thao 

được duy trì, cùng với việc xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao, xây dựng 

các điển hình tiên tiến về phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị.  

Các thiết chế phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân cũng được 

các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, phát triển. Đến nay, trên địa bàn thị xã 

(nay là thành phố) có 16/20 xã, phường có sân vận động trung tâm, 190 sân, khu 

vui chơi của các làng, khu dân cư và đơn vị. 

d. Phát thanh, truyền hình 

Chất lượng phát thanh, truyền hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã 

thông tin kịp thời đến nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. 

Đã đảm bảo duy trì hoạt động của đài truyền thanh, truyền hình. Tỷ lệ phủ 

sóng phát thanh và truyền hình trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) đã đạt 

100% và đang được tiếp tục duy trì đến nay. 
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e. Xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm 

* Xóa đói, giảm nghèo 

Công tác xóa đói giảm nghèo của thị xã (nay là thành phố) những năm 

qua được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm nên đã đạt được nhiều kết 

quả. Năm 2011 Chính phủ nâng mức chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015, 

theo đó năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo của thị xã (nay là thành phố) là 8,4% và năm 

2012 giảm xuống còn 6,8%, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%. 

Thực hiện và đảm bảo các chế độ liên quan cho người nghèo như cấp thẻ 

bảo hiểm khám chữa bệnh cho người nghèo (100% người nghèo, tàn tật và đối 

tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT). Số hộ nghèo được vay vốn tại ngân 

hàng chính sách xã hội tăng lên và hoạt động sản xuất có hiệu quả. 

Chính quyền thị xã (nay là thành phố) đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ 

quốc và các Ban, ngành liên quan thực hiện hoàn thành chương trình xóa nhà 

tranh tre dột nát. Trong 02 năm (năm 2009 và 2010), thực hiện Quyết định số 

167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

giảm nghèo đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát lập danh sách và triển 

khai xây dựng 72 ngôi nhà cho người nghèo. Giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng là người nghèo, cận nghèo, mỗi năm 

thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hơn 2.000 hộ nghèo. 

* Giải quyết việc làm 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt nhiều 

kết quả, phối hợp với các cấp, các ngành, các đơn vị đào tạo nghề và giới thiệu 

việc làm. Trong 5 năm 2006-2010 đã giải quyết việc làm cho khoảng 10.700 lao 

động. Trong 5 năm 2011-2015 đã tạo việc làm mới cho 12.590 lao động, bình 

quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho trên 3.100 lao động. 

Tăng cường và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, phối hợp với các 

Công ty có chức năng xuất khẩu lao động tổ chức nhiều hoạt động tư vấn về 

việc làm và xuất khẩu lao động cho những người có những nhu cầu đi lao động 

tại nước ngoài. Trong 5 năm 2006-2010, đã tuyển và đưa đi xuất khẩu 2.404 lao 

động, giai đoạn 2011-2015, bình quân môi năm tuyển và đưa đi xuất khẩo trên 

600 lao động. Một số lao động sau khi về nước đã có tay nghề kỹ thuật may 

công nghiệp, điện tử và một số nghề khác, đã tiếp tục vào làm việc tại các khu, 

cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) và tỉnh Hải Dương. 
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2.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử 

dụng đất 

Phía Bắc và Đông Bắc của Chí Linh là vùng đồi núi thuộc cánh cung 

Đông Triều, ba mặt còn lại được bao bọc bởi sông Kinh Thầy, sông Thái Bình 

và sông Đông Mai; do đó việc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là không tránh 

khỏi, tác động xấu đến việc sử dụng đất của người dân trên toàn thành phố. 

Trong vòng 05 năm trở lại đây, thiên tai diễn biến phức tạp và gây thiệt hại ngày 

càng lớn. Theo số liêu thống kê của thành phố, ảnh hưởng của thiên tai gây thiệt 

hại chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, đường giao thông và hư hỏng nhà cửa 

của người dân.  

Qua những vấn đề nêu trên cho thấy, biến đổi khí hậu đã tác động mạnh 

mẽ đến việc sử dụng đất, đặc biệt là đất nông nghiệp; đất giao thông và đất ở. 

Để đối phó với thiên tai, biến đổi khí hậu cần có một chiến lược lâu dài. Tuy 

nhiên trước mắt chúng ta cần đưa ra được định hướng sử dụng đất hợp lý, 

chuyển đổi diện tích nông nghiệp thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai sang các 

mục đích sử dụng khác hợp lý, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó cần bố trí quỹ đất dự 

phòng và chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ, hạn chế những tác động của 

biến đổi khí hậu xảy ra trong quá trình sử dụng đất. 

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG ĐẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH  

3.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản 

lý nhà nước về đất đai 

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai của thị xã (nay là thành phố) Chí 

Linh đã từng bước đi vào nề nếp, hạn chế được các tiêu cực, phát sinh trong 

công tác quản lý và sử dụng trên địa bàn huyện, cơ bản hoàn thành được những 

nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, ở các mặt sau: 

a. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

đai và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành 

 Thực hiện luật đất đai năm 2003, UBND thị xã (nay là thành phố) Chí 

Linh đã chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

những quy định của UBND tỉnh Hải Dương về công tác quản lý Nhà nước về 

đất đai để tổ chức thực hiện các văn bản pháp quy, góp phần quan trọng đưa 

công tác quản lý sử dụng đất đai đi vào nề nếp.  
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 Ban hành các văn bản, quyết định về việc thực hiện một số nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thị xã (nay là thành 

phố). Chỉ đạo các xã, phường thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý đất đai theo 

quy định của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

 Nhìn chung các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã (nay là thành phố) 

Chí Linh đã phù hợp với tình hình thực tế, góp phần quan trọng đưa luật đất đai 

đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề có liên 

quan đến việc sử dụng đất trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các vi phạm xảy ra 

trong công tác quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường, đảm bảo sử dụng đất 

đúng mục đích và có hiệu quả theo quy định của Luật Đất đai. 

b. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính 

Việc xác định địa giới hành chính của thị xã (nay là thành phố) đã được 

thực hiện tốt theo chỉ thị 364 của Chính Phủ. Ranh giới giữa Chí Linh với các 

đơn vị hành chính trong tỉnh và các huyện của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải 

Dương đã được xác định rõ ràng bằng các mốc giới theo toạ độ địa chính quốc 

gia. Các mốc bị mất, hỏng, xê dịch cũng đã được khôi phục. Bản đồ hành chính 

của thị xã (nay là thành phố) được tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng đến nay đã 

hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.  

c. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra 

xây dựng giá đất 

- Công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính đất nông nghiệp: hiện nay 

trên địa bàn của thị xã (nay là thành phố) đã thực hiện xong công tác đo đạc bản 

đồ, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất canh tác theo đề án dồn ô 

đổi thửa ở 18/20 xã, phường (trừ Sao Đỏ và Bến Tắm). Còn lại đất lâm nghiệp 

đã lập xong dự án đang chờ phê duyệt, tỷ lệ bản đồ đo vẽ 1/1000 và 1/500 bằng 

công nghệ số. 

- Công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính đất ở: phối hợp với Ban 

quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục đo đạc bản đồ Việt Nam, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp và nội nghiệp hồ 

sơ đo đạc của 16 xã, phường. Nghiệm thu sản phẩm lưới địa chính cấp II và bản 

đồ địa chính của 05 xã, phường; đã bàn giao sản phẩm đo đạc cho các phường: 
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Sao Đỏ, Văn An, Cổ Thành, Chí Minh và Cộng Hoà; đang đo đạc bản đồ thổ cư 

các xã: Nhân Huệ, Hưng Đạo và Lê Lợi. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thành lập trong kỳ kiểm kê đất đai 

năm 2010 trên toàn bộ các xã, phường trong toàn thị xã (nay là thành phố) bằng 

công nghệ số, đảm bảo độ chính xác tin cậy. 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của các xã, phường và của 

thị xã (nay là thành phố) đều đã được xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, hiện nay đã xây dựng bản đồ quy hoạch đến năm 2020 của cả hai cấp. 

d. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Đã triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của thị xã (nay là thành phố). 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác lập bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2014, hoàn thành công tác kiểm kê đất đai theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016, trình 

UBND tỉnh phê duyệt. 

- Đăng ký các công trình dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ; các 

dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2016, trình HĐND tỉnh 

phê duyệt.  

e. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 

- Tiếp nhận và giải quyết xong 2.880 hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân; 475 hồ sơ cấp đổi, cấp lại GCN;  

- Xác nhận 6.841 hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng 

đất cho nhân dân (Trong đó: 3.719 hồ sơ đăng ký thế chấp, bảo lãnh; 3.117 hồ 

sơ đăng ký xoá thế chấp, 04 hồ sơ đăng ký xử lý tài sản đảm bảo, 01 hồ sơ thay 

đổi nội dung đang ký thế chấp). 

- Lập hồ sơ thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc các dự án: 

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Dự án cải tạo cơ sở hạ tầng 

an toàn giao thông trên Quốc lộ 18 đoạn qua Chí Linh (vốn vay Jica giai đoạn 1 

và giai đoạn 2); Dự án xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt 

miền Bắc; Dự án xây dựng bến xe khách phía Đông; Dự án xây dựng khu dân 

cư mới Con Nhạn, thôn Vĩnh Đại, Văn Đức; Dự án cải tạo, nâng cấp đập Chóp 



UBND thành phố Chí Linh                                                          Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 
  

 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp                                                                                          Trang 21 

Xôi, Trại Gạo, Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp phân phối các huyện, 

thị: Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà tỉnh Hải Dương; Dự 

án đường dây trung thế và TBA CQT các xã, phường: Cổ Thành, Bắc An, 

Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Chí Minh, thị xã (nay là thành phố) Chí Linh, dự án 

Khu dân cư tập trung Sao Đỏ, phường Cộng Hòa;  

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất cho 02 đơn vị: 

Ban Quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Bắc (Đồng Lạc); Công ty 

thương mại Bảo Long (phường Phả Lại).  

f. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

Đến ngày 15/11/2015, đã thẩm định hồ sơ phương án bồi thường, phê 

duyệt phương án bồi thường cho dự án: Xây dựng bến xe khách phía Đông, dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt 

miền Bắc tại phường Văn An và Tân Dân (giai đoạn 1A- Tân Dân - Đợt 1), dự 

án xây dựng Khu tái định cư thực hiện dự án đường dây 500KV Quảng Ninh - 

Hiệp Hòa tại xã Hoàng Hoa Thám; Dự án khu dân cư tập trung Sao Đỏ tại 

phường Cộng Hòa (đợt 1 và đợt 2); Dự án đường dây trung thế và trạm biến áp 

phân phối các huyện, thị, thành phố: Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Nam 

Sách, Thanh Hà tỉnh Hải Dương; Dự án đường dây trung thế và TBA CQT các 

xã, phường: Cổ Thành, Bắc An, Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Chí Minh; Dự án Khu 

dân cư mới thôn Nam Đông, Cổ Thành. 

g. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất 

+ Cấp GCNQSD đất ở: 

Tính đến ngày 30/10/2015 tổng số GCN đã cấp được 48.924/49.289, đạt 

99,26%, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: 

- Đất ở đô thị đã cấp được 28.840 GCNQSD đất lần đầu trên tổng số 

29.244 hộ phải cấp lần đầu, đạt tỷ lệ 98,62%. 

- Đất ở nông thôn đã cấp được 19.929 GCNQSD đất lần đầu trên tổng số 

20.045 hộ phải cấp lần đầu, đạt tỷ lệ 99,42%. 

Trong năm 2015, tổng số đất ở đô thị cấp được 419 GCN; đất ở nông thôn 

cấp được 150 GCN. 

- Cấp GCNQSD đất do cấp đất trái thẩm quyền:  
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UBND thị xã (nay là thành phố) kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ công tác cấp 

GCNQSD đất đối với các trường hợp: đất được giao không đúng thẩm quyền; 

đất do người sử dụng đất tự xây nhà ở; đất do cơ quan, tổ chức thanh lý tài sản 

nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất trước 

ngày 01/7/2014. Chỉ đạo tổ công tác đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ 

sơ đề nghị Ban chỉ đạo, UBND thị xã (nay là thành phố) cấp GCNQSD đất cho 

các trường hợp đủ điều kiện. 

+ Cấp GCNQSDĐ nông nghiệp: 

UBND thị xã (nay là thành phố) đã thành lập Ban chỉ đạo cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa, phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã thành lập Tổ công tác giúp 

việc. Đến nay UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc dồn điền, đổi thửa và 

chỉnh trang đồng ruộng, do vậy công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp đang 

chờ hoàn thiện xong công tác dồn điền đổi thửa mới thực hiện.  

+ Xử lý đất xen kẹp: 

Tính đến ngày 15/11/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chuyển 

mục đích đối với các vị trí đất xen kẹp tại các xã, phường: Tân Dân, Sao Đỏ, 

Cộng Hòa, Văn An, Bến Tắm, Hoàng Tiến và Lê Lợi. Các xã An Lạc, Hưng 

Đạo. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thẩm định hồ sơ. 

Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, phường còn lại hoàn tất hồ sơ trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt, xử lý. 

h. Thống kê, kiểm kê đất đai  

Công tác kiểm kê đất đai năm 2014 và Thống kê đất đai năm 2015 được 

UBND thị xã (nay là thành phố), UBND các xã, phường triển khai thực hiện tốt, 

đúng quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 

02/6/2014. Kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 và kết quả thống kê đất đai năm 

2015 đã được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu, phê duyệt. 

i. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

Hiện nay công tác xây dựng hệ thống thông tin đất đai đang được nghiên 

cứu để triển khai thực hiện. Từng bước xây dựng hệ thống thông tin đất đai hoàn 

chỉnh, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sử dụng đất đai và phát triển kinh tế xã hội 

của thị xã (nay là thành phố). 

j. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 

- Lập, trình hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm để thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 26 vị trí thuộc 13 xã, phường; hiện 05 xã, 

phường đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các vị trí nêu trên. 
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- Uỷ ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) ban hành quyết định phê 

duyệt trúng đấu giá tại: khu dân cư Giang Thượng, Tân Dân đối với 13 lô, tổng 

diện tích 1.300 m2, tổng số tiền trúng đấu giá: 5.240.855.000 đồng; các vị trí xen 

kẹp trên tại Tân Dân đối với 11 lô, tổng diện tích 1.078 m2, tổng số tiền trúng 

đấu giá: 10.659.310.000 đồng; Khu dân cư Đọ Xá và Cầu Gừng, phường Hoàng 

Tân đối với 07 lô, tổng diện tích 1.090 m2, tổng số tiền trúng đấu giá: 

1.882.900.000 đồng; khu dân cư Trại Thượng, phường Văn An đối với 11 lô, 

tổng diện tích 996,7 m2, tổng số tiền trúng đấu giá: 6.976.900.000 đồng; Khu 

dân cư Khang Thọ, phường Chí Minh đối với 05 lô, tổng diện tích 699,7 m2, tổng 

số tiền trúng đấu giá: 2.575.535.500 đồng; Khu dân cư An Mô xã Lê Lợi đối với 

03 lô, tổng diện tích 443,46 m2, tổng số tiền trúng đấu giá: 636.498.000 đồng; 

Khu dân cư phường Cộng Hòa (các vị trí nhỏ lẻ, xen kẹp) đối với 11 lô, tổng diện 

tích 983,0 m2, tổng số tiền trúng đấu giá: 2.684.127.000 đồng; Điểm dân cư Ao 

Lầy và Cao Đường phường Phả Lại đối với 15 lô, tổng diện tích 1.643,0 m2, tổng 

số tiền trúng đấu giá: 2.062.214.654 đồng. 

k. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 

dụng đất 

Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 

dụng đất được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Đất đai, cụ thể: 

- Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn 

thể thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai và quản lý, giám sát việc thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

- Việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế ”Một cửa” để giải quyết 

các công việc: Công chứng, chứng thực các hợp đồng giao dịch về quyền sử 

dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… tạo điều kiện thuận lợi cho 

người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ với nhà nước theo quy định. 

l. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đanh giá việc chấp hành quy 

định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

Tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước 

về đất đai trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) và việc thực hiện chế độ công 

vụ của cán bộ làm công tác quản lý đất đai; phát hiện kịp thời, đề nghị xử lý các 

sai phạm của các tổ chức, cá nhân sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận 

thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của 

pháp luật về đất đai. 

Ngăn chặn có hiệu quả các các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, như: 

chuyển mục đích trái phép, chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí đất, lấn 

chiếm, huỷ hoại đất, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất.  

m. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai    

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã (nay là 

thành phố) triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn, tổ chức Hội 

nghị triển khai thi hành Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

cấp thị xã (nay là thành phố) tới lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các xã, phường. 

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn 20/20 xã, phường đã triển khai Luật 

Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành tới toàn thể công chức, viên 

chức và nhân dân địa phương. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai đã được triển khai 

tích cực, có sự đa dạng về hình thức tuyên truyền. Tuy nhiên, cần tích cực tuyên 

truyền đến người sử dụng đất như các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. 

n. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi 

phạm trong quản lý và sử dụng đất đai    

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp, đơn thư khiếu nại, tố 

cáo về đất đai được thị xã (nay là thành phố) thực hiện thường xuyên theo đúng 

thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, thể hiện những tiến bộ về cải cách hành 

chính trong khiếu nại, tố cáo. 

p. Quản lý các hoạt động dịch vụ về đất đai    

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện 

công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,… tạo điều kiện 

thuận lợi, giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức; nâng cao 

trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và cán bộ công chức, viên chức, tăng 

cường sự phối hợp trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, gây khó khăn cho 

việc giải quyết công việc. 
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3.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất 

3.2.1. Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất  

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2015 (tính đến ngày 31/12/2015), tổng 

diện tích tự nhiên: 28.291,77 ha. Chi tiết thể hiện trong bảng sau: 

Bảng số 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của  

thị xã (nay là thành phố) Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   28.291,77 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 20.595,35 72,80 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.889,48 20,82 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.497,80 15,90 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 483,15 1,71 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.172,87 18,28 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.848,54 10,07 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 4.016,41 14,20 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 1.245,53 4,40 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 933,82 3,30 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 5,55 0,02 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.557,44 26,71 

2.1 Đất quốc phòng CQP 524,28 1,85 

2.2 Đất an ninh CAN 205,66 0,73 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 224,76 0,79 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,67 0,14 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,14 0,02 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 377,81 1,34 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 2.996,76 10,59 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 33,83 0,12 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,43 0,03 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 637,77 2,25 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 650,70 2,30 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,47 0,08 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,31 0,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.14 Đất cơ sở tôn giáo TON 22,06 0,08 

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 145,20 0,51 

2.16 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 123,53 0,44 

2.17 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 25,74 0,09 

2.18 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,54 0,01 

2.19 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 19,90 0,07 

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 953,91 3,37 

2.21 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 536,43 1,90 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,54 0,01 

3 Đất chưa sử dụng CSD 138,98 0,49 

(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2015 của thị xã (nay là thành phố) Chí Linh) 

Bảng số 02: Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính 

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn thị xã (nay là thành phố)  28.291,77 100,00 

1 Phường Bến Tắm 2.038,78 7,21 

2 Phường Hoàng Tân 1.051,00 3,71 

3 Phường Cộng Hòa 2.812,56 9,94 

4 Phường Phả Lại 1.341,02 4,74 

5 Phường Văn An 1.502,85 5,31 

6 Phường Sao Đỏ 491,73 1,74 

7 Phường Chí Minh 1.166,01 4,12 

8 Phường Thái Học 791,26 2,80 

9 Xã Hoàng Hoa Thám 2.805,33 9,92 

10 Xã Bắc An 2.783,84 9,84 

11 Xã Lê Lợi 2.617,04 9,25 

12 Xã Hưng Đạo 1.277,37 4,51 

13 Xã Cổ Thành 815,96 2,88 

14 Xã Nhân Huệ 521,98 1,84 

15 Xã Hoàng Tiến 1.570,53 5,55 

16 Xã Văn Đức 1.496,23 5,29 

17 Xã Tân Dân 938,54 3,32 

18 Xã Đồng Lạc 1.153,70 4,08 

19 Xã An Lạc 1.069,75 3,78 

20 Xã Kênh Giang 46,29 0,16 



UBND thành phố Chí Linh                                                          Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 
  

 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp                                                                                          Trang 27 

Diện tích đất tự nhiên của thị xã (nay là thành phố) chiếm 16,96% so với 

tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Quỹ đất tự nhiên phân bố không đồng đều 

theo đơn vị hành chính cấp xã. Đơn vị có diện tích lớn nhất là phường Cộng 

Hòa:  2.812,56 ha, xã Hoàng Hoa Thám: 2.805,33 ha, nhỏ nhất là xã Kênh 

Giang: 46,29 ha và phường Sao Đỏ: 491,73 ha. 

a. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của thị xã (nay là thành phố) năm 2015 là 

20.595,35 ha, chiếm 72,80% tổng diện tích tự nhiên. Chi tiết như sau: 

* Đất trồng lúa: Diện tích đất cho mục đích này là 5.889,48 ha, chiếm 

20,82% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó: diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 

4.497,80 ha. Trong giai đoạn quy hoạch tới cần tập trung thâm canh tăng vụ vào 

diện tích đất trồng lúa nước những khu vực thuận lợi và đã được đầu tư các công 

trình thủy lợi để tăng sản lượng lương thực cho nhân dân.  

* Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích là 483,15 ha, chiếm 1,71% 

tổng diện tích tự nhiên. Tập trung chủ yếu ở xã Nhân Huệ, Đồng Lạc. 

* Đất trồng cây lâu năm: Diện tích là 5.172,87 ha, chiếm 18,28% tổng 

diện tích tự nhiên. So với tiềm năng của thị xã (nay là thành phố) thì cơ cấu đất 

trồng cây lâu năm còn nhỏ. Cần khai thác triệt để diện tích đất có khả năng trồng 

cây lâu năm tăng thu nhập cho nhân dân. 

* Đất rừng sản xuất: Diện tích đất cho mục đích này là 2.848,54 ha, chiếm 

10,07% tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất rừng phòng hộ: Diện tích đất cho mục đích này là 4.016,41 ha, chiếm 

14,20% tổng diện tích tự nhiên. Tập trung chủ yếu ở phường Bến Tắm, Phả Lại và 

xã Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Hoàng Tiến; diện tích này cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

* Đất rừng đặc dụng: Diện tích đất cho mục đích này là 1.245,53 ha, 

chiếm 4,40% tổng diện tích tự nhiên. Phân bổ tại phường Cộng Hòa, Văn An và 

xã Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Lê Lợi, Hưng Đạo, An Lạc; diện tích này có ý 

nghĩa quan trọng đối với Chí Linh, do đó cần được bảo vệ nghiêm ngặt.  

* Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích là 933,82 ha, chiếm 3,30% tổng diện 

tích tự nhiên. Trong giai đoạn tới, cần quy hoạch các khu nuôi trồng thủy sản tập 

trung, nhằm nâng cao hiệu quả về kinh tế. Khuyến khích nhân dân tận dụng diện 

tích nguồn nước mặt để nuôi trồng thuỷ sản. 
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* Đất nông nghiệp khác: Diện tích là 5,55 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích 

tự nhiên.  

b. Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của thị xã (nay là thành phố) năm 

2015 là 7.557,44 ha, chiếm 26,71% tổng diện tích tự nhiên. Sự phát triển của 

kinh tế cùng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân đòi hỏi trong thời gian tới cần 

quy hoạch quỹ đất cho mục đích phi nông nghiệp, cụ thể các như sau: 

* Đất quốc phòng: Diện tích là 524,28 ha, chiếm 1,85% tổng diện tích tự 

nhiên. Quỹ đất quốc phòng có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thị xã (nay 

là thành phố) mà với cả tỉnh. Trong thời gian tới, nhu cầu đất quốc phòng sẽ 

tăng do quy hoạch sở chỉ huy, kho cất giữ, trận địa và xây dựng thao trường bắn. 

* Đất an ninh: Diện tích đất cho mục đích đất này là 205,66 ha, chiếm 

0,73% tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất khu công nghiệp: Diện tích là 224,76 ha, chiếm 0,79% tổng diện 

tích tự nhiên. Toàn bộ diện tích là Khu công nghiệp Cộng Hòa. 

* Đất cụm công nghiệp: Diện tích là 38,67 ha, chiếm 0,14% tổng diện tích 

tự nhiên. Để đảm bảo quỹ đất cho mục đích này, trong thời gian tới cần phân bổ 

quỹ đất để xây dựng, mở rộng các cụm tiểu thủ công nghiệp. 

* Đất thương mại dịch vụ: Diện tích là 6,14 ha, chiếm 0,02% tổng diện 

tích tự nhiên. 

* Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Diện tích là 377,81 ha, chiếm 1,34% 

tổng diện tích tự nhiên. Để đảm bảo quỹ đất cho mục đích này, trong thời gian 

tới cần phân bổ quỹ đất để xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

* Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất cho mục đích đất này là 2.996,76 

ha, chiếm 10,59% tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm diện tích đất để xây dựng 

các công trình công cộng như: Giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, văn hóa, y tế, 

giáo dục, thể dục thể thao, chợ… phục vụ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh 

tế và nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, trong giai đoạn tới cần dành phần 

lớn diện tích để xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng xã hội. Đặc biệt cần 

phát triển hệ thống giao thông là tiền đề cho sự phát triển.  

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích là 33,83 ha, chiếm 0,12% tổng 

diện tích tự nhiên.  
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* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích là 8,43 ha, chiếm 0,03% tổng 

diện tích tự nhiên. Trong giai đoạn tới, cần quy hoạch bãi chôn lấp chất thải, khu 

xử lý chất thải của thị xã (nay là thành phố) Chí Linh nhằm bảo vệ môi trường 

để đảm bảo đời sống nhân dân trong vùng. 

* Đất ở nông thôn: Diện tích đất cho mục đích đất này là 637,77 ha, 

chiếm 2,25% tổng diện tích đất tự nhiên, là diện tích đất ở của 12 xã trên địa bàn 

thị xã (nay là thành phố). 

* Đất ở đô thị: Diện tích là 650,70 ha, chiếm 2,30% tổng diện tích đất tự 

nhiên, bao gồm toàn bộ diện tích đất ở trên địa bàn của 08 phường. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất cho mục đích đất này là 

21,47 ha, chiếm 0,08% tổng diện tích tự nhiên. Nhu cầu đất cho mục đích này sẽ 

tăng trong thời gian để mở rộng và xây mới các trụ sở cơ quan đảm bảo các tiêu 

chi theo quy định của nhà nước. 

* Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp: Diện tích là 1,31 ha, 

trong 28.291,77 ha tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích là 22,06 ha, chiếm 0,08% tổng diện tích 

đất tự nhiên. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích là 

145,20 ha, chiếm 0,51% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích đất cho mục đích đất này là 

123,53 ha, chiếm 0,44% tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích là 25,74 ha, chiếm 0,09% tổng diện 

tích tự nhiên. Bao gồm diện tích nhà văn hóa các xã, phường và các khu. 

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đất cho mục đích đất này 

là 1,54 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng: Diện tích là 19,90 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích 

tự nhiên.  

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích là 953,91 ha, chiếm 3,37% 

tổng diện tích tự nhiên.  

* Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đất cho mục đích đất này là 

536,43 ha, chiếm 1,90% tổng diện tích tự nhiên. 

* Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đất cho mục đích đất này là 1,54 ha, 

chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên. 
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c. Đất chưa sử dụng 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng năm 2015 của thị xã (nay là thành phố) 

là 138,98 ha, chiếm 0,49% tổng diện tích tự nhiên. Đây là diện tích đất bằng, đất 

đồi chưa sử dụng, tập trung ở phường Cộng Hòa, Phả Lại và xã Lê Lợi, Văn 

Đức, An Lạc. Trong giai đoạn tới, diện tích này sẽ được khai thác đưa vào sử 

dụng cho mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. 

3.2.2. Phân tích đánh giá biến động sử dụng đất  

Trên cơ sở phân tích và đánh giá số liệu đất đai từ năm 2010 đến năm 2015 

cho thấy xu thế và nguyên nhân biến động trong sử dụng đất của thị xã (nay là 

thành phố) trong 5 năm qua. Tình hình biến động thể hiện qua bảng số liệu sau: 

Bảng số 03: Biến động các loại đất năm 2015 so với năm 2010 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  

năm 2015  

(ha) 

Diện tích  

năm 2010  

(ha) 

Biến động 

2015/2010 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)-(5) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   28.291,77 28.202,78 88,99 

1 Đất nông nghiệp NNP 20.595,35 20.700,77 -105,42 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.889,48 5.507,98 381,50 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.497,80 4.167,18 330,62 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 483,15 810,06 -326,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.172,87 4.275,73 897,14 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.016,41 4.271,01 -254,60 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.245,53 1.216,91 28,62 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.848,54 4.046,69 -1.198,15 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 933,82 569,58 364,24 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 5,55 2,81 2,74 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.557,44 7.360,21 197,23 

2.1 Đất quốc phòng CQP 524,28 184,38 339,90 

2.2 Đất an ninh CAN 205,66 205,81 -0,15 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 224,76 237,00 -12,24 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,67 65,40 -26,73 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,14 4,35 1,79 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 377,81 126,36 251,45 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3.024,04 2.861,38 162,66 

2.8 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 33,83 24,64 9,19 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,43 3,25 5,18 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích  

năm 2015  

(ha) 

Diện tích  

năm 2010  

(ha) 

Biến động 

2015/2010 

(ha) 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 637,77 595,47 42,30 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 650,70 517,68 133,02 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,47 53,57 -32,10 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 1,31 1,31 0,00 

2.14 Đất cơ sở tôn giáo TON 22,06 11,50 10,56 

2.15 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 145,20 140,40 4,80 

2.16 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 123,53 306,23 -182,70 

2.19 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 19,90 9,05 10,85 

2.20 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 953,91 1.438,39 -484,48 

2.21 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 536,43 571,34 -34,91 

2.22 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,54 2,70 -1,16 

3 Đất chưa sử dụng CSD 138,98 141,80 -2,82 

(Nguồn: Kiểm kê đất đai năm 2010 và Thống kê đất đai năm 2015 Chí Linh) 

 Tổng diện tích tự nhiên của thị xã (nay là thành phố) Chí Linh năm 2015 

là 28.291,77 ha, tăng 88,99 ha so với năm 2010, do kết quả kiểm kê, khoanh vẽ 

lại địa giới hành chính. Chi tiết các loại đất biến động như sau: 

 * Biến động đất nông nghiệp: 

Tổng diện tích đất nông nghiệp toàn thị xã (nay là thành phố) năm 2015 

là 20.595,35 ha, thực giảm 105,42 ha so với năm 2010, cụ thể như sau: 

 - Đất trồng lúa: Thực tăng 381,50 ha so với năm 2010. Do kết quả kiểm 

kê lại quỹ đất cụ thể đến từng thửa đất,… 

 - Đất trồng cây hàng năm khác: Giảm 326,91 ha so với năm 2010 do 

chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, đất phi nông nghiệp và do kết quả kiểm kê. 

 - Đất trồng cây lâu năm: Tăng 897,14 ha so với năm 2010 do khai thác 

đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng và kết quả kiểm kê lại quỹ đất. 

- Đất rừng phòng hộ: Giảm 254,60 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) và chuyển sang phát triển hạ tầng. 

- Đất rừng đặc dụng: Tăng 28,62 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại quỹ 

đất cho mục đích này. 

- Đất rừng sản xuất: Giảm 1.198,15 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất cho mục đích này. 
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 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: Tăng 364,24 ha so với năm 2010 do chuyển 

đổi một số khu vực sản xuất nông nghiệp thấp trũng, hiệu quả kinh tế thấp 

sang nuôi trồng thủy sản và khai thác diện tích đất sông, hồ đưa vào phát triển 

nuôi trồng thủy sản.  

 - Đất nông nghiệp khác: Tăng 2,74 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất cho mục đích này. 

b. Biến động đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn thị xã (nay là thành phố) năm 

2015 là 4.134,25 ha, thực tăng 197,23 ha so với năm 2010, cụ thể như sau: 

- Đất quốc phòng: Tăng 339,90 ha so với năm 2010, do kiểm kê lại diện 

tích của các đơn vị quốc phòng trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) và thực 

hiện thêm một số công trình phục vụ cho quốc phòng. 

- Đất an ninh: Giảm 0,15 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại diện tích của 

các đơn vị an ninh. 

- Đất khu công nghiệp: Giảm 12,24 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất cho mục đích này. 

- Đất cụm công nghiệp: Giảm 26,73 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất cho mục đích này. 

- Đất thương mại dịch vụ: Tăng 1,79 ha so với năm 2010 do kiểm kê bổ 

sung quỹ đất của các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Tăng 251,45 ha so với năm 2010 do 

kiểm kê lại mục đích sử dụng và xây dựng thêm các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Đất phát triển hạ tầng: Tăng 162,66 ha so với năm 2010, do kiểm kê lại 

quỹ đất, xây dựng các tuyến đường giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, thể thao. 

- Đất di tích lịch sử văn hóa: Tăng 9,19 ha so với năm 2010 do kiểm kê 

lại diện tích và để thực hiện mở rộng một số khu di tích lịch sử. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Tăng 5,18 ha so với năm 2010 do bổ sung 

quỹ đất xây dựng các bãi thu gom, xử lý chất thải để đảm bảo môi trường sinh 

thái của thị xã (nay là thành phố). 

- Đất ở nông thôn: Tăng 42,30 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại diện 

tích các khu đất ở và bổ sung thêm quỹ đất cho ở cho các khu dân cư. 

- Đất ở đô thị: Tăng 133,02 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại diện tích 

và bổ sung thêm quỹ đất cho các khu dân cư. 
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Giảm 32,10 ha so với năm 2010 do kiểm kê 

lại mục đích sử dụng của một số khu đất trước đây kiểm kê vào đất trụ sở cơ quan. 

- Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự nghiệp: Không biến động diện 

tích so với năm 2010. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Tăng 10,56 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại quỹ 

đất và xây dựng, mở rộng chùa. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Tăng 4,80 ha 

so với năm 2010 do kiểm kê lại quỹ đất và bố trí các khu nghĩa địa tập trung. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Giảm 182,70 ha so với năm 

2010 do kiểm kê bổ sung quỹ đất khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Tăng 10,85 ha so với năm 2010 do kiểm kê lại 

quỹ đất và xây dựng, mở rộng các đình, đền, nghè trong khu dân cư. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Giảm 484,48 ha so với năm 2010 do 

kiểm kê lại quỹ đất và do chuyển sang nuôi trồng thủy sản. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Giảm 34,91 ha so với năm 2010 do kiểm 

kê lại quỹ đất. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Giảm 1,16 ha so với năm 2010 do kiểm kê 

lại quỹ đất. 

c. Biến động đất chưa sử dụng 

 Diện tích đất chưa sử dụng của thị xã (nay là thành phố) Chí Linh trong 5 

năm qua từ 2010 đến năm 2015 giảm 2,82 ha do kiểm kê lại quỹ đất trên địa bàn 

thị xã (nay là thành phố). Trong giai đoạn tới, cần khai thác diện tích đất cho 

mục đích này đưa vào sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho các mục đích phi 

nông nghiệp. Đây là hướng khai thác, sử dụng đất một cách hiệu quả. 

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

4.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Thực hiện Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã (nay là thành phố) Chí 

Linh. Đến nay UBND thành phố đã triển khai việc thu hồi đất, giao đất và 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 
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duyệt. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) đã đạt được 

những kết quả khả quan, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội của thành phố, đồng thời giúp cho việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn 

thành phố đi vào nề nếp.  

Bảng số 04: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

chuyển 

mục đích 

được 

duyệt 

(2011-

2015) 

Kết quả thực hiện chuyển 

mục đích (2011-2015) 

Diện tích 

chuyển 

mục 

đích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

1 Đất nông nghiệp NNP -1.419,11 -214,25 1.204,86 15,10 

1.1 Đất trồng lúa LUA -783,02 -104,32 678,70 13,32 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC -149,00 -95,07 53,93 63,81 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK -115,07 -25,09 89,98 21,80 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN -303,14 -12,29 290,85 4,05 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH -262,32 -64,10 198,22 24,44 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD -23,81 0,00 23,81 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX -53,32 -36,12 17,20 67,74 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 91,42 19,92 -71,50 21,79 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 30,15 7,75 -22,40 25,70 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.473,31 222,03 -1.251,28 15,07 

2.1 Đất quốc phòng CQP 505,13 105,10 -400,03 20,81 

2.2 Đất an ninh CAN 189,68 3,30 -186,38 1,74 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 120,49 0,00 -120,49 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 93,50 0,00 -93,50 0,00 

2.5 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 68,95 18,58 -50,37 26,95 

2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 34,66 0,00 -34,66 0,00 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 323,01 60,93 -262,08 18,86 

  Đất giao thông DGT 246,42 39,95 -206,47 16,21 

  Đất thuỷ lợi DTL 21,26 9,75 -11,51 45,86 

  Đất công trình năng lượng DNL 1,02 0,53 -0,49 51,96 

  
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,05 0,05 0,00 100,00 

  Đất cơ sở văn hóa DVH 6,13 1,23 -4,90 20,07 

  Đất cơ sở y tế DYT 1,05 0,55 -0,50 52,38 

  Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 29,98 4,98 -25,00 16,61 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Chỉ tiêu 

chuyển 

mục đích 

được 

duyệt 

(2011-

2015) 

Kết quả thực hiện chuyển 

mục đích (2011-2015) 

Diện tích 

chuyển 

mục 

đích 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

  Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 14,09 3,30 -10,79 23,42 

  Đất chợ DCH 3,01 0,59 -2,42 19,60 

2.8 Đất có di tích, danh thắng DDT 23,68 4,78 -18,90 20,19 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 21,21 1,82 -19,39 8,58 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 29,31 6,90 -22,41 23,54 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 19,42 8,44 -10,98 43,46 

2.12 
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, 

công trình sự nghiệp 
CTS 4,11 1,32 -2,79 32,12 

2.13 Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,82 0,25 -0,57 30,49 

2.14 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 17,33 2,54 -14,79 14,66 

2.15 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 59,43 10,00 -49,43 16,83 

2.16 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 24,00 0,00 -24,00 0,00 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC -61,42 -1,93 59,49 3,14 

3 Đất chưa sử dụng CSD -54,20 -7,78 46,42 14,35 

* Đất nông nghiệp: 

Diện tích đất nông nghiệp giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 1.419,11 ha; thực hiện được 214,25 ha, thấp hơn 1.204,86 ha so 

với chỉ tiêu đề ra, đạt 15,10%. Cụ thể các loại đất nông nghiệp: 

- Đất trồng lúa: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 783,02 ha; thực hiện được 104,32 ha, thấp hơn 678,70 ha so với 

chỉ tiêu đề ra, đạt 13,32%.  

- Đất chuyên trồng lúa nước: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 149,00 ha; thực hiện được 95,07 ha, thấp hơn 53,93 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 63,81%.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 115,07 ha; thực hiện được 25,09 ha, thấp hơn 89,98 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 21,80%.  

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 303,14 ha; thực hiện được 12,29 ha, thấp hơn 290,85 ha so 

với chỉ tiêu đề ra, đạt 4,05%.  
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- Đất rừng phòng hộ: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 262,32 ha; thực hiện được 64,10 ha, thấp hơn 198,22 ha so 

với chỉ tiêu đề ra, đạt 24,44%.  

- Đất rừng đặc dụng: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 23,81 ha; chưa thực hiện được so với chỉ tiêu đề ra.  

- Đất rừng sản xuất: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 53,32 ha; thực hiện được 36,12 ha, thấp hơn 17,20 ha so với 

chỉ tiêu đề ra, đạt 67,74%.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 91,42 ha; thực hiện được 19,92 ha, thấp hơn 71,50 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 21,79%.  

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 30,15 ha; thực hiện được 7,75 ha, thấp hơn 22,40 ha so với 

chỉ tiêu đề ra, đạt 25,70%.  

* Đất phi nông nghiệp: 

Diện tích đất phi nông nghiệp tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 1.473,31 ha; thực hiện được 222,03 ha, thấp hơn 1.251,28 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 15,07%. Cụ thể một số loại đất trong nhóm đất phi 

nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 505,13 ha; thực hiện được 105,10 ha, thấp hơn 400,03 ha so với 

chỉ tiêu đề ra, đạt 20,81%.  

- Đất an ninh: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 189,68 ha; thực hiện được 3,30 ha, thấp hơn 186,38 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 1,74%.  

- Đất khu công nghiệp: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 120,49 ha; chưa thực hiện được so với chỉ tiêu đề ra.  

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 93,50 ha; chưa thực hiện được so với chỉ tiêu đề ra.  

- Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng 

đất (2011-2015) được duyệt là 68,95 ha; thực hiện được 18,58 ha, thấp hơn 

50,37 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 26,95%.  
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- Đất cho hoạt động khai thác khoáng sản: Diện tích tăng theo kế hoạch 

sử dụng đất (2011-2015) được duyệt là 34,66 ha; chưa thực hiện được so với chỉ 

tiêu đề ra.  

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

tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) được duyệt là 323,01 ha; thực hiện 

được 60,93 ha, thấp hơn 262,08 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 18,86%. Trong đó: 

+ Đất giao thông: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 246,42 ha; thực hiện được 39,95 ha, thấp hơn 206,47 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 16,21%.  

+ Đất thủy lợi: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 21,26 ha; thực hiện được 9,75 ha, thấp hơn 11,51 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 45,86%.  

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 1,02 ha; thực hiện được 0,53 ha, thấp hơn 0,49 ha so 

với chỉ tiêu đề ra, đạt 51,96%.  

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích tăng theo kế hoạch sử 

dụng đất (2011-2015) được duyệt là 0,05 ha; thực hiện được 0,05 ha, đạt 

100,00% so với chỉ tiêu đề ra. 

+ Đất cơ sở văn hóa: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 6,13 ha; thực hiện được 1,23 ha, thấp hơn 4,90 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 20,07%.  

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 1,05 ha; thực hiện được 0,55 ha, thấp hơn 0,50 ha so với chỉ tiêu 

đề ra, đạt 52,38%.  

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 29,98 ha; thực hiện được 4,98 ha, thấp hơn 25,00 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 16,61%.  

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 14,09 ha; thực hiện được 3,30 ha, thấp hơn 10,79 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 23,42%.  

+ Đất chợ: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) được 

duyệt là 3,01 ha; thực hiện được 0,59 ha, thấp hơn 2,42 ha so với chỉ tiêu đề ra, 

đạt 19,60%.  
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- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng 

đất (2011-2015) được duyệt là 23,68 ha; thực hiện được 4,78 ha, thấp hơn 18,90 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 20,19%.  

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 21,21 ha; thực hiện được 1,82 ha, thấp hơn 19,39 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 8,58%.  

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-

2015) được duyệt là 29,31 ha; thực hiện được 6,90 ha, thấp hơn 22,41 ha so với 

chỉ tiêu đề ra, đạt 23,54%.  

- Đất ở tại đô thị: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 19,42 ha; thực hiện được 8,44 ha, thấp hơn 10,98 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 43,46%.  

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Diện tích tăng theo 

kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) được duyệt là 4,11 ha; thực hiện được 1,32 

ha, thấp hơn 2,79 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 32,12%.  

- Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng 

đất (2011-2015) được duyệt là 0,82 ha; thực hiện được 0,25 ha, thấp hơn 0,57 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 30,49%.  

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng 

đất (2011-2015) được duyệt là 17,33 ha; thực hiện được 2,54 ha, thấp hơn 14,79 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 14,66%.  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 59,43 ha; thực hiện được 10,00 ha, thấp hơn 49,43 ha 

so với chỉ tiêu đề ra, đạt 16,83%.  

- Đất sông, ngòi, kênh, suối: Diện tích tăng theo kế hoạch sử dụng đất 

(2011-2015) được duyệt là 24,00 ha; thực hiện được 24,00 ha, đạt 100,00% so 

với chỉ tiêu đề ra. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích giảm theo kế hoạch sử dụng 

đất (2011-2015) được duyệt là 61,42 ha; thực hiện được 1,93 ha, thấp hơn 59,49 

ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 3,14%.  

* Đất chưa sử dụng: 

Diện tích đất chưa sử dụng giảm theo kế hoạch sử dụng đất (2011-2015) 

được duyệt là 54,20 ha; thực hiện được 7,78 ha, thấp hơn 46,42 ha so với chỉ 

tiêu đề ra, đạt 14,35%. 
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4.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

* Ưu điểm: 

 - Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chyển mục đích sử dụng đất 

trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) đã căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước được phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định hiện hành của nhà nước. 

 - Kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của thị xã (nay là thành phố) đã góp 

phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai từ thị 

xã (nay là thành phố) đến xã, phường. 

 - Cơ bản đã dự báo được nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành sát 

với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chủ động dành quỹ đất 

cho các ngành, các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho xây dựng các khu, 

cụm công nghiệp, các khu du lịch và dân cư. Góp phần thúc đẩy quá trình phát 

triển kinh tế, ổn định tình hình xã hội. 

 - Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

* Tồn tại: 

 - Phần lớn các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp đều chưa đạt so với 

kế hoạch đã được duyệt. 

 - Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm, trên địa bàn vẫn còn 

tình trạng chủ đầu tư sử dụng đất chưa hiệu quả. 

 - Tính khả thi của công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa cao. 

 - Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án gặp nhiều khó 

khăn, làm chậm tiến độ xây dựng. 

* Nguyên nhân: 

 - Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 

duyệt chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai chưa được thường 

xuyên, cụ thể. 
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 - Khung giá đất để áp dụng thu tiền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất hiện nay chưa sát với giá thị trường đã ảnh hưởng đến việc thu 

hồi đất, tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình. 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra của các ngành, các địa phương còn hạn chế, 

chưa kịp thời xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật đất đai. 

 - Công tác quản lý hồ sơ địa chính ở các địa phương còn nhiều bất cập 

dẫn đến việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất chưa thuận 

lợi, còn gặp nhiều khó khăn.  

 - Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khả năng thu hút đầu tư thực hiện các 

dự án chậm, công tác giải phóng mặt chưa kịp thời, cơ chế khuyến khích đầu tư 

còn nhiều hạn chế, các dự án đất ở có sức mua chậm. 

 - Thiếu nguồn vốn đầu tư hoặc nguồn vốn còn bị động gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới việc thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đề ra. 

 - Một số công trình, dự án đầu tư lập hồ sơ đất đai chậm, một số hạng 

mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu 

tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, hoặc thiếu kinh phí bồi thường để giải 

phóng mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. 

4.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất kỳ tới 

 - Chính quyền thị xã (nay là thành phố) cần nâng cao công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật về đất đai.  

 - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế 

hoạch trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) .  

 - Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất phải thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.  

 - Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất phải thường xuyên và coi trọng, nhằm phát hiện, ngăn chặn các sai phạm và 

xử lý kịp thời. 



UBND thành phố Chí Linh                                                          Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 
  

 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp                                                                                          Trang 41 

Phần II 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT  

1.1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

1.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

 - Phát triển kinh tế - xã hội thành phố đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với 

định hướng phát triển chung của tỉnh Hải Dương. Khuyến khích và tạo điều kiện 

cho mọi thành phần kinh tế phát triển nhằm phát triển nhanh, hội nhập sâu, cải 

thiện mức sống dân cư. 

 - Phát triển toàn diện, bền vững, gắn liền tăng trưởng kinh tế với nâng cao 

đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; Chú trọng phát triển 

khu vực nông thôn, giảm dần sự chênh lệch giữa vùng nông thôn với vùng đô 

thị, tạo ra sự phát triển hài hòa giữa các vùng. Tạo việc làm cho người lao động, 

chuyển dần lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.  

 - Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, coi nguồn nhân 

lực như là một nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát 

triển giáo dục và đào tạo để nâng cao dân trí của toàn xã hội, phát triển các hoạt 

động văn hoá gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền 

thống. Coi sức khỏe là tài nguyên và là cơ sở để phát huy nhân tố con người; 

Tạo điều kiện cho mọi người dân tham gia rèn luyện thân thể; nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh, thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe. 

 - Kết hợp đồng bộ giữa phát triển sản xuất với phát triển kết cấu hạ tầng 

trên các vùng, kể cả nông thôn và miền núi, hình thành hệ thống điểm dân cư 

kiểu đô thị với các trung tâm phường, xã, các trung tâm dịch vụ, thương mại gần 

theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa với quy mô nhỏ và vừa, thích hợp với 

từng xã, phường. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đưa thị xã Chí Linh 

trở thành thành phố loại III trước năm 2020. 

 - Thực hiện phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ, tái sinh và làm giàu tài 

nguyên rừng, đất đai, nguồn nước, bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường cho 

phát triển ngành du lịch. 

 - Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng, 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân.  
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1.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh 

tế, đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng đồng 

bộ (giao thông, cấp điện, cấp nước, hạ tầng đô thị,…); Đẩy mạnh chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tập trung thu hút đầu 

tư vào sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nguyên liệu nông sản của địa 

phương; Phát triển vùng công nghiệp tập trung; Phát triển du lịch trên cơ sở tiềm 

năng của thành phố, coi phát triển du lịch và ngành mũi nhọn để phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương; Phát triển mạnh kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường. Tập trung phát triển sự nghiệp 

giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

 * Về kinh tế 

 - Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, tranh thủ nguồn 

vốn trong và ngoài thành phố vào phát triển du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông 

thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành 

công nghiệp, du lịch và dịch vụ. 

 - Kêu gọi đầu tư, hình thành những điểm du lịch có qui mô lớn, tạo sản 

phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch. Gắn việc bảo vệ, tôn tạo di tích lịch 

sử văn hoá với việc khai thác du lịch. 

 - Đầu tư phát triển mô hình du lịch sinh thái, tâm linh gắn với du lịch sử 

văn hoá của thành phố; Chú trọng việc xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo 

mang phong cách riêng. 

 - Phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. 

 - Nông nghiệp chủ yếu là phát triển theo chiều sâu, trên cơ sở ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và phát triển lĩnh vực chăn nuôi. 

 * Về xã hội 

- Phấn đấu đến năm 2020, tiếp tục nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 

gia lên 100%. 

- Đến năm 2020 đạt 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 

tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của nhà văn hóa của các làng và khu dân cư. 

- Duy trì 100% trạm y tế xã có bác sỹ; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm 
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sóc trẻ em, tỷ lệ trẻ dưới 6 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 11,5%; 100% trẻ dưới 

1 tuổi được tiêm và uống đủ các loại vắc xin.  

- Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-

2020 còn dưới 2,5% vào năm 2020. 

 * Về bảo vệ môi trường 

 - Bảo tồn và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa 

dạng sinh học; bảo tồn và tôn tạo các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.  

- Bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, sử 

dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên (trước hết là quỹ đất, tài nguyên nước 

mặt và nước ngầm), cảnh quan thiên nhiên và các không gian đô thị, văn hoá, du 

lịch, công nghiệp, nông nghiệp sinh thái theo hướng phát triển bền vững.  

 - Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nội thị đạt 85%, khu vực nông 

thôn đạt 80% vào năm 2020. 

 - Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái 

chế, đốt) đạt 70% vào năm 2020. 

 - Đến năm 2020 có 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý 

nước thải. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Trên cơ sở các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng 

và xu hướng biến động sử dụng đất, việc đánh giá các nguồn lực, lợi thế cũng 

như các dự báo về chiến lược phát triển toàn diện của thành phố đến năm 2020. 

Vấn đề khai thác, sử dụng và quản lý đất cần dựa trên các quan điểm sau: 

1.2.1. Khai thác khoa học, hợp lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả quỹ đất: 

Để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

cần ưu tiên đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp, dịch 

vụ - thương mại và các khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn mới, các công 

trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao,… nhưng tránh việc sử dụng lãng phí, nhất 

là các khu vực đất có chất lượng tốt đang sử dụng trong nông nghiệp. Có kế 

hoạch sử dụng đất hợp lý trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Tận dụng triệt để quỹ đất và phát triển 

chiều cao không gian cũng như phát triển không gian ngầm theo quy định, hạn 

chế mở rộng thêm diện tích để góp phần tiết kiệm quỹ đất của thành phố. 
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Trong sử dụng đất nông nghiệp phải coi trọng yếu tố bền vững với sự kết 

hợp đồng bộ các biện pháp bảo vệ và cải tạo, áp dụng các biện pháp thâm canh 

để hạn chế tình trạng thoái hoá đất, từng bước nâng cao độ phì nhiêu của đất, 

tránh ô nhiễm môi trường đất. Sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung 

chuyên canh, thâm canh, tạo ra năng suất cao trên một đơn vị diện tích là nguồn 

nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến và sản xuất hàng hoá. Hoàn thiện 

hệ thống thủy lợi để đảm bảo yêu cầu tưới tiêu chủ động, góp phần thâm canh 

tăng vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng. 

1.2.2. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng CNH - HĐH: 

Để khai thác triệt để, có hiệu quả quỹ đất của thành phố, đặc biệt đối với 

đất chưa sử dụng còn lại cần phải khai thác sử dụng theo khả năng thích nghi để 

trong tương lai không còn diện tích đất bỏ hoang. Đối với đất đang sử dụng cần 

phải xem xét nghiên cứu chuyển đổi mục đích và điều chỉnh những bất hợp lý 

trong sử dụng đất đai, tạo nên một cơ cấu sử dụng đất hợp lý, cân đối giữa các 

ngành, các thành phần kinh tế, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế của 

thành phố, đảm bảo an ninh lương thực. Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất sản 

xuất phù hợp từng giai đoạn kinh tế, thị trường từng bước ổn định sản xuất 

hướng tới có tích luỹ cao từ nguồn tài nguyên đất. 

Khi diện tích đất có hạn thì việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong những 

năm trước mắt và lâu dài đòi hỏi phải có những sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất một cách phù hợp đáp ứng đúng, đủ và hợp lý nhu cầu đất đai cho phát triển 

kinh tế - xã hội. Yêu cầu phát triển đòi hỏi cần đầu tư nâng cấp cải tạo, mở rộng, 

phát triển nhiều công trình trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại - 

dịch vụ, giao thông, thuỷ lợi, vui chơi giải trí… nhu cầu đất cho các mục đích 

này là rất cần thiết. Việc phát triển các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn 

trong những năm tới cần một quỹ đất không nhỏ và chủ yếu sử dụng từ đất 

nông, vì vậy trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải cân nhắc đạt 

hiệu quả 3 chỉ tiêu là kinh tế, xã hội và môi trường. 

1.2.3. Dành một quỹ đất xây dựng hợp lý cho sự phát triển: 

Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố khá 

cao; tốc độ đô thị hoá tăng nhanh kéo theo sự gia tăng dân số và các nhu cầu của 

đời sống và sản xuất gây sức ép rất lớn đến hệ thống cơ sở hạ tầng của thành 

phố. Vì vậy, cần phải cân đối bố trí một quỹ đất hợp lý cho xây dựng phát triển 

cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng và phúc lợi xã hội, đáp ứng nhu cầu sản 
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xuất và đời sống nhân dân. Giải quyết các vấn đề này là một bài toán khó và 

phức tạp đòi hỏi phải có một chiến lược đúng đắn và tầm nhìn dài hạn. Việc đầu 

tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 

đặc biệt là hệ thống giao thông cần tiến hành đồng bộ trước khi mở rộng các đô 

thị, hình thành các khu công nghiệp và khu dân cư. 

Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, cấp thoát 

nước, cấp điện, thông tin liên lạc, vệ sinh đô thị của thành phố được phát triển 

dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng cơ sở đã có; mở rộng và xây 

dựng mới, phát triển từng bước theo hướng hiện đại, với tầm nhìn lâu dài đặc 

biệt gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. 

Các ngành kinh tế mũi nhọn có nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao theo 

nhịp độ tăng trưởng là: Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ. Các ngành kinh tế 

này sẽ phát triển mạnh trong những năm tới nên phải dành một quỹ đất đầy đủ 

và phù hợp để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế, đặc biệt là các khu, cụm 

công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,… trọng điểm của thành phố. 

1.2.4. Bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định lâu dài 

Khai thác, sử dụng đất của thành phố cần được kết hợp chặt chẽ giữa sử 

dụng và cải tạo nhằm không ngừng nâng cao độ phì của đất, tránh thoái hoá, 

nhất là đối với đất sản xuất nông  nghiệp bằng việc xây dựng một hệ thống canh 

tác bền vững. Sử dụng đất phải gắn liền với vấn đề bảo vệ môi trường. Các chất 

thải trong sản xuất công nghiệp, chất thải sinh hoạt, phải được xử lý kịp thời, 

tránh huỷ hoại đất và ô nhiễm môi trường nước, không khí.  

Trong nông nghiệp, tính độc hại của các chế phẩm hoá học như phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật,…. cũng cần được xem xét cụ thể để sử dụng hợp lý, tránh 

gây ô nhiễm môi trường và phá vỡ cân bằng sinh thái.  

Không ngừng nâng cao ý thức vừa sử dụng vừa bảo vệ đất để nâng cao 

chất lượng môi trường sống, giữ cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ, sử dụng 

lâu dài và bền vững. 

1.3. Định hướng sử dụng đất 

1.3.1. Định hướng phát triển các vùng, lãnh thổ 

a. Định hướng điều chỉnh địa giới hành chính và phát triển đô thị 

- Nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chí Linh: Nhập toàn bộ 

0,46 km2 diện tích tự nhiên và 596 người của xã Kênh Giang vào xã Văn Đức. 

Sau khi nhập xã Kênh Giang vào xã Văn Đức, xã Văn Đức có 15,42 km2 diện 
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tích tự nhiên và 10.616 người. 

- Thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh bao gồm:  

+ Thành lập phường An Lạc trên cơ sở toàn bộ 10,69 km2 diện tích tự 

nhiên và 7.113 người của xã An Lạc. 

+ Thành lập phường Cổ Thành trên cơ sở toàn bộ 8,15 km2 diện tích tự 

nhiên và 7.246 người của xã Cổ Thành. 

+ Thành lập phường Đồng Lạc trên cơ sở toàn bộ 11,53 km2 diện tích tự 

nhiên và 7.536 người của xã Đồng Lạc. 

+ Thành lập phường Hoàng Tiến trên cơ sở toàn bộ 15,70 km2 diện tích tự 

nhiên và 6.417 người của xã Hoàng Tiến. 

+ Thành lập phường Tân Dân trên cơ sở toàn bộ 9,38 km2 diện tích tự 

nhiên và 7.691 người của xã Tân Dân. 

+ Thành lập phường Văn Đức trên cơ sở toàn bộ 15,42 km2 diện tích tự 

nhiên và 10.616 người của xã Văn Đức. 

- Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ 

282,91 km2 diện tích tự nhiên và 220.421 người của thị xã Chí Linh. 

* Sau khi nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và 

thành lập thành phố Chí Linh: Thành phố Chí Linh có 19 đơn vị hành chính cấp 

xã, gồm 14 phường: An Lạc, Bến Tắm, Chí Minh, Cộng Hòa, Cổ Thành, Đồng 

Lạc, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Phả Lại, Sao Đỏ, Tân Dân, Thái Học, Văn An, 

Văn Đức và 05 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ; 

b. Định hướng phát triển các vùng 

* Tiểu vùng 1 (Tiểu vùng phía Bắc đường QL18) 

- Tiểu vùng 1 được giới hạn không gian từ đường QL18 trở lên phía Bắc 

của thành phố, bao gồm 09 xã, phường: Phả Lại, Hưng Đạo, Lê Lợi, Cộng Hòa, 

Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Bến Tăm, Hoàng Tân, Hoàng Tiến. Đây là vùng có 

nhiều tiềm năng về phát triển nông, lâm nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch.  

- Đây là vùng tiếp giáp trực tiếp với các huyện Yên Dũng, Lục Nam (tỉnh 

Bắc Giang) và huyện Đồng Triều (tỉnh Quảng Ninh). Cùng với hệ thống trục 

giao thông quốc lộ 18 và 37 đi qua, được coi là trục kinh tế chính của tiểu vùng. 

Tiểu vùng này lấy trung tâm phát triển là phường Phả Lại, Sao Đỏ và Bến Tắm. 

- Triển vọng đến năm 2020 và năm 2030, tiểu vùng 1 được phát triển với 

định hướng cơ bản như sau: 
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+ Tăng cường đầu tư phát triển và bảo tồn vốn rừng, tạo ra vùng sinh thái 

bền vững cho sự phát triển của thành phố. 

+ Phát triển du lịch theo hướng kết hợp du lịch văn hóa, du lịch tâm linh 

và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng (tại quẩn thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, Đền 

Chu Văn An, khu du lịch Bến Tắm,...).  

+ Phát triển nông nghiệp theo hướng hình thành vùng cây công nghiệp 

(cây lạc, đậu tương,... tại Bắc An, Bến Tắm), vùng cây ăn quả (tại Bắc An, Bến 

Tắm, Hoàng Tiến). Vùng chăn nuôi gia súc (tại Bắc An, Cộng Hòa, Hoàng Tiến, 

Hưng Đạo, Lê Lợi,...) và đảm bảo cơ sở nguyên liệu vững chắc cho phát triển 

công nghiệp chế biến. 

+ Hình thành các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với quy mô vừa, 

hợp lý gắn với việc bố trí lại dân cư theo hướng hình thành các điểm dân cư đô thị. 

* Tiểu vùng 2 (Tiểu vùng phía Nam đường QL18) 

Tiểu vùng 2 được giới hạn không gian nằm ở phía Nam đường QL18, bao 

gồm 10 xã, phường: Sao Đỏ, Thái Học, Văn Đức, An Lạc, Tân Dân, Đồng Lạc, 

Chí Minh, Văn An, Cổ Thành, Nhân Huệ. Đây là vùng có nhiều tiềm năng về 

phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp và dịch vụ.  

Đây là vùng được bao quanh bởi hai con sông Đông Mai và Kinh Thầy, phía 

Đông giáp huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), phía Tây giáp huyện Gia Bình 

(tỉnh Bắc Ninh), phía nam giáp huyện Kinh Môn và Nam Sách. Có các đường 

QL18 và đường QL37 đi qua và đây được coi là các trục kinh tế của thành phố, tiểu 

vùng này lấy trung tâm phát triển là Sao Đỏ, Thái Học, Chí Minh và Văn An. 

Triển vọng đến năm 2020 và năm 2030, tiểu vùng này được phát triển với 

định hướng cơ bản như sau: 

Tăng cường đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

tại các khu công nghiệp Cộng Hòa và cụm công nghiệp Tân Dân, Văn An, Phả 

Lại,...). Gắn với việc hình thành các điểm dân cư đô thị. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng cường đầu tư phát triển vùng 

nguyên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp chế biến nông sản. Hình thành 

vùng sản xuất lúa thâm canh cao sản và lúa hàng hoá chất lượng cao (tại Đồng 

Lạc, An Lạc, Văn Đức, Nhân Huệ, Cổ Thành); vùng chăn nuôi gia súc (tại Cổ 

Thành, Nhân Huệ), phát triển đàn gia súc theo mô hình trang trại tạo cơ sở 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, vùng chăn nuôi thủy cầm (tại An Lạc). 

Hình thành các điểm cung cấp các dịch vụ vận tải (dịch vụ bến, kho bãi, 

điểm dừng chân cho khách du lịch,...). 



UBND thành phố Chí Linh                                                          Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 
  

 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp                                                                                          Trang 48 

1.3.2. Định hướng khu vực sản xuất nông nghiệp 

a. Định hướng đất nông nghiệp 

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng 

trồng trọt (chỉ tập trung trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa chất lượng cao,... và 

các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao) và tăng tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi.  

+ Phát triển vùng sản xuất lúa thâm canh cao sản và lúa hàng hoá chất 

lượng cao tại các xã, phường: Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Đồng Lạc, Chí Minh, Cổ 

Thành, An Lạc, Tân Dân, Văn Đức. 

+ Phát triển các vùng cây công nghiệp ngắn ngày: (1) vùng sản xuất lạc 

tại xã Bắc An (Cổ Mệnh, Chín Thượng), phường Bến Tắm (Bắc Nội, Trại Mút, 

Trại Quan, Hố Dầu, Trại Gạo, Hố Gồm); (2) vùng sản xuất đậu tương tại xã Bắc 

An (Bãi Thảo1;2;3, Vành Liệng), phường Bến Tắm (Bắc Nội, Trại Mút, Trại 

Quan, Hố Dầu, Trại Gạo, Hố Gồm. 

+ Phát triển các vùng trồng hoa và sản xuất rau an toàn (cà chua, bí xanh, 

cà rốt, khoai tây,...) tại các xã, phường: Đồng Lạc, Hoàng Tiến, Tân Dân, Cổ 

Thành, An Lạc, Cộng Hòa, Nhân Huệ, Văn Đức. 

+ Phát triển vùng sản xuất cây ăn quả: (1) cây na, vải, nhãn tại Hoàng 

Tiến, Bắc An (Bãi thảo 1; 2; 3); (2) cây na, quýt tại phường Bến Tắm (Trại 

Quan, Hố Gồm), Hoàng Tiến, Cộng Hòa. 

+ Vùng chăn nuôi lợn hàng hoá tại các xã, phường: Hoàng Hoa Thám, Thái 

Học, Tân Dân, Lê Lợi, Cổ Thành, Nhân Huệ, Cộng Hoà, Hoàng Tân, An Lạc. 

+ Vùng chăn nuôi đại gia súc tại các xã, phường: Bắc An (Cổ Mệnh, Trại 

Gạo), Hoàng Hoa Thám (Lưỡi Liềm, Đá Bạc, Đồng Châu, Tân Lập, Hố Giải), 

Nhân Huệ, Cộng Hòa, Hưng Đạo, Đồng Lạc.  

+ Vùng chăn nuôi gia cầm tại các xã, phường: Hoa Thám (Hố Sếu, Thanh 

Mai, Đồng Châu), Bắc An (Chín Thượng, Bãi Thảo 1,2,3), Tân Dân (Đồng Quán, 

Ma Bến, Đống Giai, Bãi Cá Rô, Cổ Bồng, Đồng Màu, Đồng Cử, Bên Đồng), 

Đồng Lạc (Đồng Dự), Lê Lợi, Cộng Hoà, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Thái Học.  

+ Vùng chăn nuôi thuỷ cầm tại các xã, phường: Hưng Đạo, An Lạc. 

b. Định hướng đất lâm nghiệp 

+ Hoàn thành công tác giao đất và cho thuê đất, giao rừng cho các tổ chức 

kinh tế, cá nhân kinh doanh từ nghề rừng. Tổ chức hướng dẫn cho các chủ rừng 

kinh doanh có hiệu quả để người trồng rừng có thu nhập ổn định. Bảo vệ diện 

tích rừng, đặc biệt là diện tích rừng phòng hộ. 
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+ Xây dựng cơ sở chế biến lâm sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm 

từ lâm sản. Nghiên cứu phát triển nguồn nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp 

chế biến lâm sản, tiểu thủ công nghiệp như chế biến   gỗ, mây, tre đan,... 

+ Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng tự nhiên và trồng mới 

rừng, đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng hiện có. 

c. Định hướng đất nuôi trồng thủy sản 

Phát triển nuôi cá trên các diện tích ao, hồ, sông, diện tích mặt nước ở các 

công trình thủy lợi, chăn nuôi cá ruộng và phát triển nuôi cá lồng. Áp dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật và chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng với các loại sản phẩm có 

giá trị kinh tế cao (và các loại thủy sản đặc sản khác có hiệu quả kinh tế cao) 

như cá chình, cá lóc bông, ba ba, cá sấu,... Xây dựng trại các cá giống đáp ứng 

nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản của địa phương. Phát triển vùng nuôi trồng thủy sản 

hàng hóa tại các xã, phường: Lê Lợi, Hưng Đạo, Cổ Thành, Đồng Lạc, An Lạc, 

Tân Dân, Phả Lại, Cộng Hòa, Hoàng Tân và Văn An. 

1.3.3. Định hướng khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

Tập trung thu hút đầu tư và phấn đấu tăng tỷ lệ lấp đầy diện tích khu công 

nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh, phù hợp với định hướng 

là khu công nghiệp sử dụng công nghệ cao, hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế, thân thiện với môi trường, dự kiến thu hút các ngành nghề như công 

nghiệp điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị điện, cơ khí chế tạo,... Phấn đấu hoàn 

thành đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa và thu hút đầu tư đạt tỷ 

lệ lấp đầy 50-60% vào năm 2020 và tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy vào những 

năm tiếp theo. 

Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, 

có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý để phát triển các ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp và chuyển dần các làng nghề vào sản xuất tập trung quy mô lớn. Duy trì 

hoạt động và tập trung thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư phát triển công nghiệp tại của 05 cụm công nghiệp đã có là: Văn 

An 1, Văn An 2, Hoàng Tân, Cộng Hòa, Tân Dân. Giai đoạn 2016-2020 phát 

triển mới cụm công nghiệp Văn Đức với quy mô 50 ha. Phấn đấu thu hút các dự 

án đầu tư vào các cụm công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 20-30% vào năm 

2020 và tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy vào những năm tiếp theo.  
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1.3.4. Định hướng khu đô thị - thương mại, dịch vụ 

- Phát triển các khu đô thị mới chủ yếu tập trung ở vùng ven đô với hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ. Tránh việc tập trung mật độ cao vào vùng nội thành hiện 

nay, đồng thời giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho người lao động tại các khu công 

nghiệp ven đô. Mật độ xây dựng tại các khu đô thị mới không vượt quá 30%, 

tăng cường mật độ cây xanh đảm bảo môi trường sinh thái vùng ven.  

- Đến năm 2020 thành phố dự kiến phát triển các khu đô thị như: Trung 

tâm hành chính và khu dân cư mới phường Bến Tắm, Khu đô thị Côn Sơn 

Resort phường Cộng Hòa, Khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh, Khu 

đô thị Đại Sơn, Khu dân cư thương mại và chợ Cộng Hòa, Khu dân cư Nam 

Thắng phường Cộng Hòa, Khu đô thị sinh thái Chí Linh, Khu dân cư phường 

Sao Đỏ, Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, ...  

- Đến năm 2020, hình thành và phát triển hệ thống trung tâm thương mại 

hoàn chỉnh (có quy mô vừa và lớn) và xây dựng, nâng cấp các chợ đầu mối trên địa 

bàn thành phố (nơi diễn ra hoạt động giao dịch, buôn bán, lưu thông hàng hoá).  

- Xây dựng, nâng cấp và kiên cố hóa các chợ xã, phường nhằm đảm bảo 

điều kiện hạ tầng các chợ, nhất là khu vực nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhân dân ở nông thôn tiêu thụ hàng hoá nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, hàng hoá 

tiểu thủ công nghiệp... cải thiện và phát triển đời sống của nông dân, giảm dần 

khoảng cách giữa đô thị và nông thôn.  

1.3.5. Định hướng khu du lịch 

* Đối với khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc: 

Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã được quy hoạch tổng thể bảo tồn gắn 

với phát triển du lịch đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010.  

Địa điểm quy hoạch trên địa bàn 10 xã, phường của thành phố Chí Linh: 

Cộng Hòa, Lê Lợi, Hưng Đạo, Văn An, Bắc An, Chí Minh, Hoàng Tân, Cổ 

Thành, Sao Đỏ, Phả Lại, với diện tích 8.340 ha được chia thành các vùng: (1) 

Vùng bảo tồn và khai thác đặc biệt (vùng I) có diện tích 3.568 ha, thuộc địa 

phận các xã, phường: Cộng Hòa, Lê Lợi, Hưng Đạo và Văn An; (2) Vùng đệm 

(vùng II) có diện tích 4.772 ha là khu vực bao quanh vùng I, gồm các xã, 

phường: Sao Đỏ, Lê Lợi, Bắc An, Hoàng Tân, Cộng Hòa, Chí Minh, Văn An, 

Cổ Thành và Hưng Đạo. 

Định hướng tập trung đầu tư: (1) Bảo tồn, tôn tạo di tích trong vùng 
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nghiên cứu quy hoạch ở 3 khu vực trọng tâm là: Côn Sơn, Kiếp Bạc và Phượng 

Hoàng; (2) Xây dựng một số các di tích mới như: Biểu tượng Thiền phái Trúc 

Lâm trên đỉnh núi Côn Sơn, tháp chuông trên đỉnh Ngũ Nhạc, tượng đài chiến 

thắng trên đỉnh núi Trán Rồng và Nhà truyền thống giáo dục tại núi Phượng 

Hoàng; (3) Xây dựng các công trình có liên quan đến việc bảo vệ khu di tích, 

phục vụ lễ hội và phát triển du lịch, dịch vụ; (4) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao 

gồm: cải tạo, nâng cấp, xây mới các tuyến đường giao thông, bãi xe, bến tầu 

thuyền, nạo vét sông, hồ; xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước và vệ sinh môi 

trường trong khu di tích. 

* Đối với các di tích lịch sử, văn hóa khác trên địa bàn: 

Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch, tôn tạo các khu di 

tích lịch sử văn hóa, đưa Chí Linh trở thành một điểm nhấn quan trọng trong 

ngành du lịch của cả nước. Đối với quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc sẽ xây 

dựng thành khu du lịch lễ hội, lịch sử, văn hóa và tâm linh quốc gia. 

Lập quy hoạch và đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Bến Tắm và vùng 

lân cận tạo thành điểm du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh. 

Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch trên sông Thương, sông Thái Bình, 

sông Kinh Thầy gắn với các di tích lịch sử văn hóa sẵn có dọc triền sông. 

Hình thành các tuyến du lịch trong Chí Linh như: (1) Du lịch tâm linh, lễ 

hội đền Cao, Côn Sơn – Kiếp Bạc, Thanh Mai, Chu Văn An, khu vui chơi giải 

trí tại sân golf Ngôi sao Chí Linh và dừng chân nghỉ ngơi tại phường Sao Đỏ và 

Cộng Hòa; (2) Du lịch sinh thái, leo núi tại phường Cộng Hòa, Bến Tắm, Văn 

An và các xã Hoàng Hoa Thám, An Lạc.  

 Hình thành các điểm dừng chân, lưu trú cho khách du lịch với hệ thống 

khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí tại các khu du lịch như: khu du lịch 

Bến Tắm, khu sân golf Ngôi Sao Chí Linh, khu nhà nghỉ cao cấp Côn Sơn, Khu 

du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí hồ Bến Tắm... đồng 

thời tập trung hoàn thiện các công trình văn hóa, thư viện bảo tàng, hệ thống nhà 

hàng, trung tâm mua sắm, thương mại, hệ thống giao thông,... tạo điều kiện đi 

lại thuận lợi cho thu hút khách du lịch đến với Chí Linh. 

1.3.7. Định hướng khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Đối với các khu dân cư hiện trạng mật độ xây dựng thấp: Khảo sát cụ thể 

từng khu vực đánh giá các khu đất trống để có phương án xây xen các dự án nhà 

ở, công trình dịch vụ thương mại cho phù hợp đảm bảo tính đồng bộ kết nối với 
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mạng lưới hạ tầng kỹ thuật các khu ở hiện có, đồng thời cải tạo toàn bộ hệ thống 

mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Mật độ xây dựng khống chế khu vực này là 30%. 

Đến năm 2020 và xa hơn, tiếp tục khuyến khích thu hút đầu tư phát triển 

các nhà máy chế biến có trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng 

yêu cầu xuất khẩu, thu hút đầu tư nhà máy chế biến nông sản gắn với xây dựng 

các vùng nguyên liệu ổn định. Ưu tiên các dự án đầu tư nhà máy chế biến thịt, 

sữa, rau hoa quả, chế biến thực phẩm ăn liền, thực phẩm chức năng, chế biến 

các sản phẩm từ gạo, chế biến thức ăn gia súc.  

Phát triển công nghiệp dệt may, giày dép theo hướng chuyển dần từ sản 

xuất gia công sang sản xuất hoàn chỉnh dần các khâu từ thiết kế mẫu mã, sản 

xuất nguyên phụ liệu đến thành phẩm hoàn chỉnh để tăng hàm lượng giá trị gia 

tăng của sản phẩm. Thu hút dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ sản xuất nguyên 

phụ liệu dệt may, giày dép, phát triển các nhà máy về vùng nông thôn. 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đến năm 2020: 

(1). Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Chí Linh bình quân giai 

đoạn 2016-2020 đạt 9,6%/năm. Trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 

8,1%/năm; dịch vụ tăng 16%/năm; nông, lâm, thuỷ sản tăng 4,1%/năm.  

- Đến năm 2020 cơ cấu kinh tế của thành phố Chí Linh như sau: Tỷ trọng 

nông, lâm, thuỷ sản 10,7%; tỷ trọng CN-XD 55,8%; tỷ trọng dịch vụ 33,5%. 

 (2). GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 80,0 

triệu đồng (3.500 USD). 

(3). Tỷ lệ tăng dân số bình quân trên địa bàn thành phố giảm còn 

0,7%/năm trong giai đoạn 2016-2020.  

(4). Giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 - 3.500 lao động mỗi năm. Đến 

năm 2020 giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 5%.  

(5). Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5% vào năm 2020 (chuẩn giai đoạn). 

(6). Đến năm 2020, 100% số hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh.  

(7). Tỷ lệ số hộ sử dụng điện 100%. 

(8). Đến năm 2020, 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trường học 

được kiên cố hoá. 

(9). Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 55%. 
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(10). Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 11,5%. 

(11). Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 94%. 

(12). Đến năm 2020, 100% rác thải, nước thải y tế, rác thải sinh hoạt, chất 

thải trong sản xuất được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

Chỉ tiêu quy hoạch phát triển của từng ngành kinh tế cụ thể như sau: 

a. Về nông, lâm nghiệp và thủy sản 

- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng 

trồng trọt (chỉ tập trung trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, lúa chất lượng cao,... và 

các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao) và tăng tỷ trọng lĩnh vực chăn nuôi.  

- Dự kiến tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt khoảng 

khoảng 4%/năm giai đoạn 2016-2020. 

- Phấn đấu đến năm 2020 tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt chiếm tỷ trọng lần 

lượt là 45%-40%-15%. 

- Phấn đấu phát triển ngành nông nghiệp với vùng nông sản hàng hóa, 

phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp chế biến nông sản và nhu cầu tiêu dùng 

trên địa bàn thành phố. 

b. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp bình 

quân đạt 7,5-8,0%/năm. Nếu trừ công nghiệp sản xuất điện (của nhà máy điện Phả 

Lại), thì ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 14-15%/năm. 

Nâng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (không tính công nghiệp 

sản xuất điện của nhà máy điện Phả Lại) trong toàn ngành công nghiệp và xây 

dựng từ 20-25% năm 2015 lên khoảng 30-35% năm 2020. 

c. Phát triển các ngành dịch vụ 

- Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố đạt tốc độ 

tăng trưởng bình quân khoảng 15- 16%/năm giai đoạn 2016-2020. 

- Đến năm 2020, xây dựng Chí Linh thành vùng trọng điểm du lịch với đa 

dạng các loại hình du lịch phục vụ du khách (1) Du lịch văn hóa, lịch sử tại khu di 

tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, Lăng mộ và đền thờ Chu Văn An, tham dự lễ hội truyền 

thống); (2) Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch vui chơi giải trí (thể thao, 

leo núi, ... sân golf Ngôi sao Chí Linh) tại Bến Tắm, Hoàng Hoa Thám và Sao Đỏ. 
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2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng  

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hải Dương trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Chí 

Linh được phân bổ như sau: 

Bảng 05: Chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

thành 

phố xác 

định, xác 

định bổ 

sung (ha) 

Tổng diện 

tích (ha) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   28.291,77  28.291,77 

1 Đất nông nghiệp NNP 18.937,67  18.937,67 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.975,01  4.975,01 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.583,33  3.583,33 

1.2 Đất rừng phòng hộ RPH 4.016,41  4.016,41 

1.3 Đất rừng đặc dụng RDD 1.245,53  1.245,53 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.354,10  9.354,10 

2.1 Đất quốc phòng CQP 678,93  678,93 

2.2 Đất an ninh CAN 390,81  390,81 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 197,75  197,75 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 88,80  88,80 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 115,14  115,14 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 446,28  446,28 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 17,27  17,27 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3.523,60  3.523,60 

2.9 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 62,11  62,11 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,00  5,00 

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 27,93  27,93 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ 

(ha) 

Diện tích 

thành 

phố xác 

định, xác 

định bổ 

sung (ha) 

Tổng diện 

tích (ha) 

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

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 285,28  285,28 

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 1.156,19  1.156,19 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,52 4,79 26,31 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 6,25  6,25 

2.16 Đất cơ sở tôn giáo TON 24,29  24,29 

2.17 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 172,94  172,94 

3 Đất chưa sử dụng CSD    

* Đất nông nghiệp: 

Đến năm 2020, đất nông nghiệp của thành phố là 18.937,67 ha, bằng so 

với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (18.937,67 ha), trong đó: 

- Đất trồng lúa: đến năm 2020 là 4.975,01 ha, bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh 

phân bổ (4.975,01 ha).  

- Đất chuyên trồng lúa nước: đến năm 2020 là 3.583,33 ha, bằng so với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (3.583,33 ha). 

- Đất rừng phòng hộ: đến năm 2020 là 4.016,41 ha, bằng so với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ (4.016,41 ha).  

- Đất rừng đặc dụng: đến năm 2020 là 1.245,53 ha, bằng so với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ (1.245,53 ha). 

* Đất phi nông nghiệp: 

Đến năm 2020, đất phi nông nghiệp của thành phố là 9.354,10 ha, bằng so 

với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (9.354,10 ha), trong đó: 

- Đất quốc phòng: đến năm 2020 là 678,93 ha, bằng so với chỉ tiêu cấp 

tỉnh phân bổ (678,93 ha). 

- Đất an ninh: đến năm 2020 diện tích là 390,81 ha, bằng với chỉ tiêu cấp 

tỉnh phân bổ (390,81 ha). 

- Đất khu công nghiệp: đến năm 2020 diện tích là 197,75 ha, bằng so với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (197,75 ha). 
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- Đất cụm công nghiệp: đến năm 2020 diện tích là 88,80 ha, bằng so với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (88,80 ha). 

- Đất thương mại, dịch vụ: đến năm 2020 là 115,14 ha, bằng so với chỉ 

tiêu cấp tỉnh phân bổ (115,14 ha). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: đến năm 2020 là 446,28 ha, bằng so 

với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (446,28 ha). 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: đến năm 2020 là 17,27 ha, bằng 

so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (17,27 ha). 

- Đất phát triển hạ tầng: đến năm 2020 là 3.523,60 ha, bằng so với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ (3.523,60 ha).  

- Đất di tích, lịch sử văn hóa: đến năm 2020 là 62,11 ha, bằng so với  với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (62,11 ha). 

- Đất danh lam thắng cảnh: đến năm 2020 là 5,00 ha, bằng so với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ (5,00 ha). 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: đến năm 2020 là 27,93 ha, bằng so với chỉ 

tiêu cấp tỉnh phân bổ (27,93 ha). 

- Đất ở tại nông thôn: đến năm 2020 là 285,28 ha, bằng so so với chỉ tiêu 

cấp tỉnh phân bổ (285,28 ha). 

- Đất ở tại đô thị: đến năm 2020 là 1.156,19 ha, bằng so với chỉ tiêu cấp 

tỉnh phân bổ (1.156,19 ha). 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: đến năm 2020 là 26,31 ha, cao hơn 4,79 ha 

so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (21,52 ha). Do nhu cầu cấp thiết cần mở rộng, 

xây dựng trụ sở mới tại các phường, xã như: Chi cục thuế thành phố Chí Linh 

0,50 ha; Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh 1,50 ha; Mở rộng trụ sở UBND 

phường Cộng Hòa 0,93 ha; Mở rộng trụ sở UBND phường Văn An 0,60 ha; Mở 

rộng trụ sở UBND phường Cổ Thành 0,50 ha; Mở rộng trụ sở UBND xã Nhân 

Huệ 0,20 ha; Trụ sở UBND phường Văn Đức (vị trí mới) 0,56 ha. Các dự án 

trên đều đã có chủ trương thực hiện, có quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 

và đã được thông qua tại Nghị quyết số 89, 90/2014/NQ-HĐND ngày 

29/12/2014; Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 29/10/2018; Nghị quyết số 

09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: đến năm 2020 là 6,25 ha, 

bằng so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (6,25 ha). 
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- Đất cơ sở tôn giáo: đến năm 2020 là 24,29 ha, bằng so với chỉ tiêu cấp 

tỉnh phân bổ (24,29 ha). 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: đến năm 2020 là 172,94 ha, bằng so với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (172,94 ha). 

* Đất chưa sử dụng: 

Đến năm 2020, đất chưa sử dụng của thành phố là 0,00 ha, bằng so với 

chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (0,00 ha). 

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

* Đất trồng cây hàng năm khác: Nhu cầu sử dụng đất trồng cây hàng 

năm khác đến năm 2020 tăng 8,54 ha để quy hoạch dự án trồng rau sạch ở xã 

Nhân Huệ (8,54 ha). 

* Đất trồng cây lâu năm: Nhu cầu sử dụng đất trồng cây lâu năm đến 

năm 2020 tăng thêm 28,29 ha, tại phường, xã: Cộng Hòa (1,74 ha), Chí Minh 

(4,15 ha), Cổ Thành (1,70 ha), Văn Đức (5,62 ha), Đồng Lạc (10,30 ha), Hoàng 

Hoa Thám (4,78 ha). 

* Đất nuôi trồng thủy sản: Nhu cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến 

năm 2020 tăng thêm 275,08 ha tại các phường, xã: Hoàng Tân (27,89 ha), Cộng 

Hòa (12,00 ha), Phả Lại (6,00 ha), Văn An (16,30 ha), Chí Minh (10,00 ha), 

Thái Học (3,50 ha), Cổ Thành (10,00 ha), Hoàng Tiến (41,66 ha), Văn Đức 

(14,80 ha), Tân Dân (27,30 ha), Đồng Lạc (8,00 ha), An Lạc (10,56 ha), Hưng 

Đạo (75,57 ha), Nhân Huệ (11,50 ha). 

* Đất nông nghiệp khác: Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác đến 

năm 2020 tăng thêm 46,65 ha tại các phường, xã: Hoàng Tân (8,65 ha), Phả Lại 

(1,00 ha), Chí Minh (1,10 ha), Thái Học (10,00 ha), Hoàng Tiến (1,50 ha), Tân 

Dân (11,55 ha), Hưng Đạo (8,92 ha), Lê Lợi (3,93 ha). 

* Đất quốc phòng: Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 tăng 

thêm 154,65 ha để xây dựng thao trường huấn luyện và các công trình quốc 

phòng tại các phường, xã: Bến Tắm (1,57 ha), Cộng  Hòa (7,80 ha), Văn An 

(5,00 ha), Thái Học (19,28 ha), An Lạc (10,00 ha), Tân Dân (21,00 ha), Lê Lợi 

(20,00 ha), Bắc An (70,00 ha). 

* Đất an ninh: Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2020 tăng thêm 

185,15 ha để xây dựng trụ sở công an, trại giam Hoàng Tiến tại các phường, xã: 

Bến Tắm (0,17 ha), Hoàng Tân (0,58 ha), Cộng Hòa (0,36 ha), Văn An (0,24 

ha), Sao Đỏ (0,07 ha), Chí Minh (0,19 ha), Thái Học (0,55 ha), Cổ Thành (0,20 

ha), Hoàng Tiến (135,20 ha), Văn Đức (46,89 ha), Tân Dân (0,15 ha), Đồng Lạc 

(0,20 ha), An Lạc (0,20 ha), Hoàng Hoa Thám (0,15 ha). 
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* Đất cụm công nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 

2020 tăng thêm 50,13 ha để xây dựng, mở rộng CCN Hoàng Tân (15,00 ha); 

CCN Văn An I (8,29 ha); CCN Văn An II (5,00 ha); CCN Văn Đức (10,00 ha); 

CCN Tân Dân (11,84 ha). 

* Đất thương mại dịch vụ: Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ đến 

năm 2020 tăng thêm 109,56 ha tại các phường, xã: Bến Tắm (1,25 ha), Hoàng 

Tân (1,53 ha), Cộng Hòa (7,97 ha), Phả Lại (6,03 ha), Văn An (29,70 ha), Sao 

Đỏ (5,48 ha), Chí Minh (5,58 ha), Thái Học (0,34 ha), Bắc An (0,08 ha), Lê Lợi 

(25,69 ha), Hưng Đạo (2,74 ha), Cổ Thành (0,13 ha), Nhân Huệ (4,85 ha), 

Hoàng Tiến (6,53 ha), Văn Đức (1,55 ha), Tân Dân (1,53 ha), Đồng Lạc (4,53 

ha), An Lạc (4,05 ha). 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp đến năm 2020 tăng thêm 113,92 ha tại các phường, xã: 

Bến Tắm (1,00 ha), Hoàng Tân (10,60 ha), Cộng Hòa (18,25 ha), Phả Lại (4,96 

ha), Văn An (9,45 ha), Chí Minh (13,01 ha), Thái Học (6,50 ha), Hoàng Hoa 

Thám (2,00 ha), Bắc An (5,55 ha), Lê Lợi (5,05 ha), Nhân Huệ (2,00 ha), Hoàng 

Tiến (27,21 ha), Văn Đức (0,40 ha), Tân Dân (5,21 ha), Đồng Lạc (2,73 ha). 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: Nhu cầu sử dụng đất sử dụng 

cho hoạt động khoáng sản đến năm 2020 tăng thêm 17,27 ha để khai thác hầm lò 

phần lò giếng mỏ than Cổ Kênh ở phường An Lạc. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Nhu 

cầu sử dụng đất đến năm 2020 tăng thêm 605,69 ha để mở mới, mở rộng các 

tuyến đường, bến xe, bãi đỗ xe; tuyến kênh mương, đê; trường học, trạm y tế, 

sân thể thao, chợ, bưu điện và công trình điện lực tại các phường, xã. 

+ Đất cơ sở văn hóa: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở văn hóa đến năm 2020 

tăng thêm là 9,11 ha, tại các phường, xã: Hoàng Tân (1,00 ha), Phả Lại (0,50 

ha), Văn An (0,60 ha), Chí Minh (1,08 ha), Thái Học (0,30 ha), Hoàng Hoa 

Thám (0,58 ha), Bắc An (0,60 ha), Lê Lợi (0,25 ha), Văn Đức (0,60 ha), Hoàng 

Tiến (0,50 ha), Hưng Đạo (2,25 ha), Nhân Huệ (0,25 ha), Tân Dân (0,60 ha). 

+ Đất cơ sở y tế: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở y tế đến năm 2020 tăng thêm 

là 0,99 ha, tại các phường, xã: Phả Lại (0,26 ha), Sao Đỏ (0,09 ha), Bắc An 

(0,12 ha), Cổ Thành (0,22 ha), Đồng Lạc (0,30 ha). 
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+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở giáo dục và 

đào tạo đến năm 2020 tăng thêm là 15,15 ha, tại các phường, xã: Bến Tắm (1,29 

ha), Hoàng Tân (1,04 ha), Cộng Hòa (4,84 ha), Phả Lại (0,22 ha), Sao Đỏ (0,16 

ha), Chí Minh (1,80 ha), Thái Học (0,51 ha), Hoàng Hoa Thám (0,17 ha), Bắc 

An (0,59 ha), Lê Lợi (0,89 ha), Văn Đức (0,40 ha), Hoàng Tiến (1,73 ha), Cổ 

Thành (0,35 ha), Hưng Đạo (0,67 ha), Nhân Huệ (0,20 ha), Đồng Lạc (0,29 ha). 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở thể dục - thể 

thao đến năm 2020 tăng thêm là 148,22 ha, tại các phường, xã: Bến Tắm 

(112,78 ha), Hoàng Tân (1,29 ha), Cộng Hòa (3,39 ha), Văn An (2,40 ha), Sao 

Đỏ (1,20 ha), Thái Học (1,20 ha), Hoàng Hoa Thám (4,05 ha), Bắc An (2,27 ha), 

Lê Lợi (0,27 ha), Cổ Thành (2,07 ha), Văn Đức (2,78 ha), Hoàng Tiến (3,70 ha), 

Hưng Đạo (2,43 ha), Nhân Huệ (2,54 ha), Tân Dân (2,56 ha), An Lạc (3,29 ha). 

+ Đất giao thông: Nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2020 tăng 

thêm là 346,43 ha, tại các phường, xã: Bến Tắm (10,77 ha), Hoàng Tân (11,19 

ha), Cộng Hòa (48,83 ha), Phả Lại (11,33 ha), Văn An (27,59 ha), Sao Đỏ 

(10,68 ha), Chí Minh (26,23 ha), Thái Học (26,38 ha), Hoàng Hoa Thám (11,90 

ha), Bắc An (7,30 ha), Lê Lợi (22,81 ha), Hưng Đạo (8,27 ha), Cổ Thành (16,14 

ha), Nhân Huệ (8,38 ha), Hoàng Tiến (13,43 ha), Văn Đức (28,45 ha), Tân Dân 

(13,72 ha), Đồng Lạc (26,09 ha), An Lạc (16,94 ha). 

+ Đất thủy lợi: Nhu cầu sử dụng đất thủy lợi đến năm 2020 tăng thêm là 

105,31 ha, tại các phường, xã: Bến Tắm (2,67 ha), Hoàng Tân (4,87 ha), Cộng 

Hòa (9,82 ha), Phả Lại (15,04 ha), Văn An (2,48 ha), Sao Đỏ (1,22 ha), Chí 

Minh (0,53 ha), Thái Học (1,99 ha), Hoàng Hoa Thám (0,21 ha), Bắc An (3,30 

ha), Lê Lợi (12,20 ha), Hưng Đạo (19,36 ha), Cổ Thành (2,70 ha), Nhân Huệ 

(0,14 ha), Hoàng Tiến (13,74 ha), Văn Đức (1,59 ha), Tân Dân (2,40 ha), Đồng 

Lạc (6,57 ha), An Lạc (4,48 ha). 

+ Đất công trình năng lượng: Nhu cầu sử dụng đất công trình năng lượng 

đến năm 2020 tăng thêm là 3,87 ha, tại các phường, xã: Bến Tắm (0,33 ha), 

Hoàng Tân (0,33 ha), Cộng Hòa (0,26 ha), Phả Lại (0,32 ha), Văn An (0,32 ha), 

Sao Đỏ (0,18 ha), Chí Minh (0,35 ha), Thái Học (0,32 ha), Hoàng Hoa Thám 

(0,32 ha), Bắc An (0,32 ha), Lê Lợi (0,32 ha), Hưng Đạo (0,32 ha), Cổ Thành 

(0,10 ha), Nhân Huệ (0,02 ha), Đồng Lạc (0,04 ha), An Lạc (0,02 ha). 

+ Đất chợ: Nhu cầu sử dụng đất chợ đến năm 2020 tăng thêm là 8,19 ha, 

tại các phường, xã: Bến Tắm (0,80 ha), Văn An (0,80 ha), Sao Đỏ (1,31 ha), Chí 
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Minh (0,20 ha), Hoàng Hoa Thám (0,30 ha), Bắc An (0,48 ha), Lê Lợi (0,13 ha), 

Hưng Đạo (0,20 ha), Cổ Thành (0,18 ha), Nhân Huệ (0,10 ha), Hoàng Tiến 

(1,77 ha), Văn Đức (1,16 ha), An Lạc (0,37 ha). 

* Đất di tích lịch sử - văn hóa: Nhu cầu sử dụng đất di tích lịch sử văn 

hóa đến năm 2020 tăng thêm là 28,28 ha để mở rộng, khôi phục các đình, đền di 

tích lịch sử tại các phường, xã: Cộng Hòa (9,03 ha), Phả Lại (0,25 ha), Văn An 

(0,50 ha), Cổ Thành (0,60 ha), Hoàng Tiến (3,50 ha), Hưng Đạo (14,40 ha). 

* Đất danh lam thắng cảnh: Nhu cầu sử dụng đất danh lam thắng cảnh 

đến năm 2020 tăng thêm là 5,00 ha xây dựng Khu du lịch sinh thái Bến Tắm, 

phường Bến Tắm. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất 

thải đến năm 2020 tăng thêm 19,50 ha để xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP 

Chí Linh và điểm thu gom, khu tập kết rác tập trung tại các phường, xã: Bến 

Tắm (0,63 ha), Hoàng Tân (1,00 ha), Cộng Hòa (1,50 ha), Phả Lại (1,33 ha), 

Văn An (1,50 ha), Chí Minh (1,25 ha), Thái Học (1,00 ha), Hoàng Hoa Thám 

(1,50 ha), Bắc An (0,90 ha), Hưng Đạo (1,30 ha), Cổ Thành (1,44 ha), Hoàng 

Tiến (1,17 ha), Văn Đức (0,30 ha), Đồng Lạc (3,18 ha), An Lạc (1,50 ha). 

* Đất ở tại nông thôn: Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 

2020 tăng thêm 23,16 ha, để đấu giá, xử lý xen kẹp, xử lý trái thẩm quyền và 

chuyển mục đích trong khu dân cư tại các xã: Hoàng Hoa Thám (4,04 ha), Bắc 

An (4,64 ha), Lê Lợi (6,29 ha), Hưng Đạo (5,48 ha), Nhân Huệ (2,71 ha). 

* Đất ở tại đô thị: Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2020 tăng 

thêm 148,12 ha, để phát triển khu đô thị, đấu giá, xử lý xen kẹp, xử lý trái thẩm 

quyền và chuyển mục đích trong khu dân cư tại các phường: Bến Tắm (3,56 ha), 

Hoàng Tân (6,97 ha), Cộng Hòa (34,93 ha), Phả Lại (5,24 ha), Văn An (6,11 

ha), Sao Đỏ (11,50 ha), Chí Minh (30,32 ha), Thái Học (6,95 ha), Cổ Thành 

(9,29 ha), Hoàng Tiến (4,35 ha), Văn Đức (11,76 ha), Tân Dân (6,85 ha), Đồng 

Lạc (6,87 ha), An Lạc (3,42 ha). 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng 

trụ sở cơ quan đến năm 2020 tăng thêm 6,44 ha để xây dựng chi cục thuế, mở 

rộng trụ sở làm việc của UBND các phường, xã: Bến Tắm (0,90 ha), Cộng Hòa 

(2,93 ha), Văn An (0,60 ha), Cổ Thành (0,50 ha), Văn Đức (0,56 ha), Hưng Đạo 

(0,75 ha), Nhân Huệ (0,20 ha). 
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* Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2020 tăng thêm 5,12 ha để xây dựng quỹ 

tín dụng, bảo hiểm xã hội thành phố, trung tâm dưỡng lão, đội quản lý trật tự đô 

thị tại các phường, xã: Hoàng Tân (0,16 ha), Cộng Hòa (3,47 ha), Sao Đỏ (0,41 

ha), Thái Học (1,00 ha), Tân Dân (0,02 ha), Cổ Thành (0,06 ha). 

* Đất cơ sở tôn giáo: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2020 

tăng thêm 2,23 ha để mở rộng, khôi phục các chùa tại các phường, xã: Bến Tắm 

(0,13 ha), Hoàng Tân (0,41 ha), Phả Lại (0,20 ha), Chí Minh (0,18 ha), Hưng 

Đạo (0,22 ha), Hoàng Tiến (0,28 ha), Tân Dân (0,46 ha), An Lạc (0,35 ha). 

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Nhu cầu sử 

dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2020 tăng 

thêm 32,55 ha tại các phường, xã: Bến Tắm (0,37 ha), Hoàng Tân (0,88 ha), 

Cộng Hòa (6,58 ha), Phả Lại (0,50 ha), Văn An (0,29 ha), Sao Đỏ (7,65 ha), Chí 

Minh (10,31 ha), Hoàng Hoa Thám (0,93 ha), Bắc An (0,30 ha), Lê Lợi (0,40 

ha), Hưng Đạo (0,68 ha), Cổ Thành (0,48 ha), Hoàng Tiến (0,84 ha), Văn Đức 

(0,58 ha), Tân Dân (0,91 ha), Đồng Lạc (0,55 ha), An Lạc (0,30 ha). 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Nhu cầu sử dụng đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm đến năm 2020 tăng thêm là 267,42 ha tại các phường, xã: 

Bến Tắm (34,17 ha), Hoàng Tân (15,85 ha), Cộng Hòa (68,05 ha), Phả Lại (24,67 

ha), Chí Minh (10,00 ha), Thái Học (20,08 ha), Hưng Đạo (1,00 ha), Hoàng Tiến 

(20,00 ha), Văn Đức (22,46 ha), Đồng Lạc (48,79 ha), An Lạc (2,35 ha). 

* Đất sinh hoạt cộng đồng: Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến 

năm 2020 tăng thêm 6,43 ha để xây mới, mở rộng nhà văn hóa trung tâm, khu 

dân cư tại các phường, xã: Bến Tắm (0,29 ha), Hoàng Tân (0,10 ha), Cộng Hòa 

(0,72 ha), Phả Lại (0,92 ha), Sao Đỏ (0,11 ha), Thái Học (0,09 ha), Hoàng Hoa 

Thám (0,27 ha), Bắc An (0,12 ha), Lê Lợi (0,55 ha), Hưng Đạo (0,50 ha), Cổ 

Thành (0,87 ha), Nhân Huệ (0,45 ha), Hoàng Tiến (0,37 ha), Văn Đức (0,40 ha), 

Tân Dân (0,27 ha), An Lạc (0,40 ha). 

* Đất cơ sở tín ngưỡng: Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 

2020 tăng thêm 0,67 ha để mở rộng đình, nghè tại xã, phường: Hưng Đạo (0,45 

ha), Nhân Huệ (0,20 ha), Chí Minh (0,02 ha). 
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2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bảng 06: Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

năm 2015 

(ha) 

Diện tích 

đến năm 

2020 (ha) 

Chênh lệch 

diện tích 

2020/2015 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)  

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   28.291,77 28.291,77  

1 Đất nông nghiệp NNP 20.595,35 18.937,67 -1.657,68 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.889,48 4.975,01 -914,47 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.497,80 3.583,33 -914,47 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 483,15 381,00 -102,15 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.172,87 4.735,78 -437,09 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.016,41 4.016,41  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.245,53 1.245,53  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 2.848,54 2.394,15 -454,39 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 933,82 1.137,59 203,77 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 5,55 52,20 46,65 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.557,44 9.354,10 1.796,66 

2.1 Đất quốc phòng CQP 524,28 678,93 154,65 

2.2 Đất an ninh CAN 205,66 390,81 185,15 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 224,76 197,75 -27,01 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 38,67 88,80 50,13 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 6,14 115,14 109,00 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 377,81 446,28 68,47 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS   17,27 17,27 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.996,76 3.523,60 526,84 

  Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,76 22,87 5,11 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 23,70 23,63 -0,07 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 107,83 121,81 13,98 

  
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 195,49 337,56 142,07 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
DKH 1,96 1,96  

  Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 20,26 20,26  

  Đất giao thông DGT 1.933,46 2.222,16 288,70 

  Đất thủy lợi DTL 561,08 626,91 65,83 

  Đất công trình năng lượng DNL 127,88 131,72 3,84 

  
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 1,10 1,04 -0,06 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

năm 2015 

(ha) 

Diện tích 

đến năm 

2020 (ha) 

Chênh lệch 

diện tích 

2020/2015 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)  

  Đất chợ DCH 6,24 13,68 7,44 

2.9 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 33,83 62,11 28,28 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   5,00 5,00 

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,43 27,93 19,50 

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 637,77 285,28 -351,50 

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 650,70 1.156,19 504,50 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 21,47 26,31 4,84 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 1,31 6,25 4,94 

2.16 Đất cơ sở tôn giáo TON 22,06 24,29 2,23 

2.17 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 145,20 172,94 27,74 

2.18 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 123,53 390,53 267,00 

2.19 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 25,74 31,71 5,97 

2.20 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,54 194,53 192,99 

2.21 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 19,90 20,57 0,67 

2.22 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 953,91 953,91  

2.23 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 536,43 536,43  

2.24 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,54 1,54  

3 Đất chưa sử dụng CSD 138,98  -138,98 

a. Đất nông nghiệp 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

18.871,83 ha. Đến năm 2020 đất nông nghiệp thực giảm 1.657,68 ha. Trong đó:  

- Giảm 1.723,52 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Tăng 65,84 ha do đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng chuyển sang. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất nông nghiệp là 18.937,67 ha, 

chiếm 66,94% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất trồng lúa:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

4.975,01 ha; đến năm 2020 đất trồng lúa giảm 914,47 ha so với năm 2015 do 

chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 7,74 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 19,47 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản  : 211,50 ha; 
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          + Đất nông nghiệp khác  : 33,09 ha; 

          + Đất quốc phòng : 0,43 ha; 

          + Đất an ninh : 7,19 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 26,29 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 25,81 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 39,70 ha; 

          + Đất  xây dựng cơ sở văn hóa : 5,51 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,64 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 6,52 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 45,03 ha; 

          + Đất giao thông : 179,45 ha; 

          + Đất thủy lợi : 69,20 ha; 

          + Đất công trình năng lượng  : 2,85 ha; 

          + Đất chợ : 5,20 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 6,19 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 7,69 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn  : 9,64 ha; 

          + Đất ở tại đô thị  : 93,38 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 2,40 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 1,58 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,29 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 4,82 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 55,48 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 44,16 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng  : 2,63 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng  : 0,59 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất trồng lúa là 4.975,01 ha, chiếm 

17,58% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất trồng cây hàng năm khác:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

372,46 ha; đến năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác thực giảm 102,15 ha so 

với năm 2015. Trong đó: 

- Tăng 8,54 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 7,74 ha; 

          + Đất giao thông : 0,50 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,30 ha. 

- Giảm 110,69 ha do chuyển sang mục đích:  

          + Đất trồng cây lâu năm : 2,00 ha; 
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          + Đất nuôi trồng thủy sản  : 6,80 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 8,57 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 13,21 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 17,70 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,80 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,96 ha; 

          + Đất giao thông : 10,43 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,29 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,02 ha; 

          + Đất chợ : 0,16 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,13 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn  : 1,44 ha; 

          + Đất ở tại đô thị  : 1,68 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,08 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,56 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,27 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 45,56 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng  : 0,03 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 

381,00 ha, chiếm 1,35% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất trồng cây lâu năm:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

4.707,49 ha; đến năm 2020 đất trồng cây lâu năm thực giảm 437,09 ha so với 

năm 2015. Trong đó: 

- Tăng 28,29 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 19,47 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 2,00 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,50 ha; 

          + Đất giao thông : 1,70 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,00 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 3,62 ha. 

- Giảm 465,38 ha do chuyển sang mục đích:  

          + Đất nuôi trồng thủy sản  : 3,99 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác  : 4,72 ha; 

          + Đất an ninh : 107,97 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 13,00 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 12,25 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 22,77 ha; 

          + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản : 2,50 ha; 
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          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 5,45 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 66,74 ha; 

          + Đất giao thông : 63,31 ha; 

          + Đất thủy lợi : 5,96 ha; 

          + Đất công trình năng lượng  : 1,00 ha; 

          + Đất chợ : 1,30 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 7,32 ha; 

          + Đất danh lam thắng cảnh : 4,00 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 5,33 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn  : 11,10 ha; 

          + Đất ở tại đô thị  : 22,04 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,90 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 1,18 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 1,31 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 3,22 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 21,88 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 1,10 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,02 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 75,02 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm là 4.735,78 ha, 

chiếm 16,74% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất rừng phòng hộ:  

Diện tích đất rừng phòng hộ đến hết năm 2020 là 4.016,41 ha, chiếm 

14,20% diện tích đất tự nhiên, không có biến động so với năm 2015. 

* Đất rừng đặc dụng:  

Diện tích đất rừng đặc dụng đến hết năm 2020 là 1.245,53 ha, chiếm 

4,40% diện tích đất tự nhiên, không có biến động so với năm 2015. 

* Đất rừng sản xuất:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

2.394,15 ha; đến năm 2020 đất rừng sản xuất giảm 454,39 ha so với năm 2015 

do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất quốc phòng : 131,93 ha; 

          + Đất an ninh : 61,02 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 18,27 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 12,52 ha; 

          + Đất cho hoạt động khai thác khoáng sản : 5,00 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 17,02 ha; 
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          + Đất giao thông : 20,42 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,73 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 4,58 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 3,95 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 3,40 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,42 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 23,26 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 101,94 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 48,93 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất rừng sản xuất là 2.394,15 ha, 

chiếm 8,46% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất nuôi trồng thuỷ sản:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

862,51 ha; đến năm 2020 đất nuôi trồng thủy sản thực tăng 203,77 ha so với 

năm 2015. 

- Tăng 275,08 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 211,50 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 6,80 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 3,99 ha; 

          + Đất giao thông : 23,50 ha; 

          + Đất thủy lợi : 10,64 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 18,65 ha. 

- Giảm 71,31 ha do chuyển sang mục đích:  

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,50 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 2,91 ha; 

          + Đất an ninh : 0,05 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 11,24 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 6,72 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở văn hóa : 0,75 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,40 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 10,02 ha; 

          + Đất giao thông : 7,30 ha; 

          + Đất thủy lợi : 14,00 ha; 

          + Đất chợ : 0,14 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 8,26 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,10 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,50 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 5,04 ha; 
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          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,48 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,40 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,07 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 0,75 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,08 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 1,60 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 1.137,59 

ha, chiếm 4,02% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất nông nghiệp khác:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 5,55 

ha; đến năm 2020 đất nông nghiệp khác tăng 46,65 ha so với năm 2015, được 

lấy từ: 

          + Đất trồng lúa : 33,09 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 4,72 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 2,91 ha; 

          + Đất giao thông : 3,55 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,05 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,33 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất nông nghiệp khác là 52,20 ha, 

chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên.  

b. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

7.515,20 ha. Đến năm 2020 đất phi nông nghiệp thực tăng 1.796,66 ha. Trong đó:  

- Giảm 42,24 ha để chuyển sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng 

thủy sản và đất nông nghiệp khác. 

- Tăng 1.838,90 ha do đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng chuyển sang. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp là 9.354,10 ha, 

chiếm 33,06% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất quốc phòng: 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

524,28 ha; đến năm 2020 đất quốc phòng tăng 154,65 ha so với năm 2015, được 

lấy từ: 

          + Đất trồng lúa : 0,43 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 131,93 ha; 

          + Đất giao thông : 0,07 ha; 
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          + Đất ở tại đô thị : 0,42 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,58 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất quốc phòng là 678,93 ha, chiếm 

2,40% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất an ninh: 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

205,66 ha; đến năm 2020 đất an ninh tăng 185,15 ha so với năm 2015, được lấy 

từ các loại đất sau: 

          + Đất trồng lúa : 7,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 107,97 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 61,02 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,05 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,15 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục và thể thao : 0,15 ha; 

          + Đất giao thông : 0,13 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,05 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,06 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan  : 0,24 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 0,36 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 7,78 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất an ninh là 390,81 ha, chiếm 

1,38% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất khu công nghiệp: 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

197,75 ha; đến năm 2020 đất khu công nghiệp giảm 27,01 ha so với năm 2015 

do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 2,38 ha; 

          + Đất giáo dục - đào tạo : 0,30 ha; 

          + Đất giao thông : 9,20 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,40 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 6,30 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,20 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 7,23 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích khu công nghiệp là 197,75 ha, chiếm 

0,70% diện tích đất tự nhiên.  
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* Đất cụm công nghiệp:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 38,67 ha; đến 

năm 2020 đất cụm công nghiệp tăng 50,13 ha so với năm 2015, được lấy từ: 

  + Đất trồng lúa  : 26,29 ha; 

  + Đất trồng cây hàng năm khác : 8,57 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 13,00 ha; 

          + Đất giao thông : 1,46 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,76 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,05 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cụm công nghiệp là 88,80 ha, 

chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất thương mại, dịch vụ:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 5,58 

ha; đến năm 2020 đất thương mại, dịch vụ thực tăng 109,00 ha so với năm 2015. 

Trong đó: 

- Tăng 109,56 ha lấy từ loại đất: 

  + Đất trồng lúa  : 25,81 ha; 

  + Đất trồng cây hàng năm khác : 13,21 ha; 

  + Đất trồng cây lâu năm : 12,25 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 18,27 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 11,24 ha; 

  + Đất khu công nghiệp : 2,38 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 3,73 ha; 

          + Đất  xây dựng cơ sở văn hóa : 2,63 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,46 ha; 

          + Đất giao thông : 3,38 ha; 

          + Đất thủy lợi : 1,64 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,00 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 13,56 ha. 

- Giảm 0,56 ha do chuyển sang các loại đất sau.  

          + Đất chợ   : 0,46 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,10 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất thương mại, dịch vụ là 115,14 ha, 

chiếm 0,41% diện tích đất tự nhiên.  
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* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

332,36 ha; đến năm 2020 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thực tăng 68,47 ha 

so với năm 2015. Trong đó: 

- Tăng 113,92 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 39,70 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 17,70 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 22,77 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 12,52 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 6,72 ha; 

          + Đất giao thông : 5,03 ha; 

          + Đất thủy lợi : 2,68 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,98 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 5,82 ha. 

- Giảm 45,45 ha do chuyển sang các loại đất sau.  

  + Đất thương mại, dịch vụ : 3,73 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,26 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,58 ha; 

          + Đất giao thông : 11,41 ha; 

          + Đất thủy lợi : 3,29 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 0,55 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 11,19 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   : 0,05 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng  : 0,73 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 13,66 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

là 446,28 ha, chiếm 1,58% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản:  

Đến năm 2020 đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản tăng 

17,27 ha so với năm 2015, được lấy từ: 

  + Đất trồng cây lâu năm : 2,50 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 5,00 ha; 

          + Đất giao thông : 0,50 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,50 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 8,77 ha. 
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Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khai thác 

khoáng sản là 17,27 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên.  

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

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

2.917,91 ha; đến năm 2020 đất phát triển hạ tầng thực tăng 526,84 ha so với 

năm 2015. Như vậy diện tích đất phát triển hạ tầng đến hết năm 2020 là 

3.523,60 ha để xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng như giao thông, thuỷ 

lợi, năng lượng, công trình bưu chính viễn thông, y tế, văn hoá, giáo dục, thể 

dục thể thao, công trình nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội, chợ.  

Cụ thể các loại đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng như sau: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích không thay đổi mục đích trong 

kỳ điều chỉnh quy hoạch là 13,76 ha; đến năm 2020 đất cơ sở văn hóa thực tăng 

5,11 ha so với năm 2015. Trong đó: 

- Tăng 9,11 ha lấy từ các loại đất:  

  + Đất trồng lúa : 5,51 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,75 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,25 ha; 

  + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,30 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 2,30 ha. 

-  Giảm 4,00 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 2,63 ha; 

          + Đất giao thông : 0,37 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 1,00 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở văn hóa là 22,87 ha, chiếm 

0,08% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ 

điều chỉnh quy hoạch là 22,64 ha; đến năm 2020 đất cơ sở y tế thực giảm 0,07 

ha so với năm 2015, trong đó: 

- Tăng 0,99 ha lấy từ các loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 0,64 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,26 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,09 ha. 

- Giảm 1,06 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,48 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,26 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,32 ha. 



UBND thành phố Chí Linh                                                          Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 
  

 
Báo cáo thuyết minh tổng hợp                                                                                          Trang 73 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở y tế là 23,63 ha, chiếm 

0,08% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích không thay đổi mục 

đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 106,66 ha; đến năm 2020 đất cơ sở giáo 

dục - đào tạo thực tăng 13,98 ha so với năm 2015, trong đó: 

- Tăng 15,15 ha lấy từ các loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 6,52 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,80 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 5,45 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,40 ha; 

  + Đất khu công nghiệp : 0,30 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,58 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,04 ha; 

          + Đất giao thông : 0,13 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,04 ha; 

          + Đất chợ : 0,22 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,59 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,04 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,04 ha. 

-  Giảm 1,17 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,15 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,11 ha; 

          + Đất giao thông : 0,12 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,03 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,18 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,58 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo là 

121,76 ha, chiếm 0,43% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích không thay đổi mục đích 

trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 189,49 ha; đến năm 2020 đất cơ sở thể dục - 

thể thao thực tăng 142,07 ha so với năm 2015, trong đó: 

- Tăng 148,22 ha lấy từ các loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 45,03 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,96 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 66,74 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 17,02 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 10,02 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,11 ha; 

          + Đất giao thông : 4,64 ha; 
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          + Đất thủy lợi : 1,89 ha; 

          + Đất chợ : 0,32 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,28 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,07 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,14 ha. 

- Giảm 6,15 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất an ninh : 0,15 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,46 ha; 

          + Đất  xây dựng cơ sở văn hóa : 0,25 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,04 ha; 

          + Đất giao thông : 0,97 ha; 

  + Đất chợ : 0,18 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,35 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 2,19 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,85 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 0,28 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,42 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,01 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao là 337,56 

ha, chiếm 1,19% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất cơ sở khoa học và công nghệ: Diện tích đất cơ sở khoa học và công 

nghệ đến hết năm 2020 là 1,96 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên, không có 

biến động so với năm 2015. 

+ Đất cơ sở dịch vụ xã hội: Diện tích cơ sở dịch vụ xã hội đến hết năm 

2020 là 20,26 ha, chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên, không có biến động so với 

năm 2015. 

+ Đất giao thông: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh 

quy hoạch là 1.875,73 ha; đến năm 2020 đất giao thông thực tăng 288,70 ha so 

với năm 2015, trong đó: 

- Tăng 346,43 ha lấy từ các loại đất: 

  + Đất trồng lúa : 179,45 ha; 

  + Đất trồng hàng năm khác : 10,43 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 63,31 ha; 

  + Đất rừng sản xuất : 20,42 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 7,30 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 9,20 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 11,41 ha; 

  + Đất cơ sở văn hóa : 0,37 ha; 
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          + Đất cơ sở y tế : 0,48 ha; 

          + Đất cơ sở giáo dục - đào tạo : 0,12 ha; 

          + Đất cơ sở thể dục - thể thao : 0,97 ha; 

  + Đất thủy lợi : 15,28 ha; 

  + Đất công trình năng lượng : 0,02 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 4,51 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 9,18 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan  : 0,34 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp  : 0,04 ha; 

          + Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 4,03 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 9,57 ha. 

-  Giảm 57,73 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,50 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,70 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 23,50 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 3,55 ha; 

          + Đất quốc phòng : 0,07 ha; 

          + Đất an ninh : 0,13 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 1,46 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 3,38 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 5,03 ha; 

  + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản : 0,50 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,13 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 4,64 ha; 

          + Đất thủy lợi : 5,90 ha; 

          + Đất chợ : 0,37 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 0,05 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,67 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,26 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,80 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,06 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 4,91 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,12 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất giao thông là 2.222,14 ha, chiếm 

7,85% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất thủy lợi: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy 

hoạch là 521,62 ha; đến năm 2020 đất thủy lợi thực tăng 65,83 ha so với năm 

2015, trong đó: 
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- Tăng 105,31 ha lấy từ các loại đất:  

  + Đất trồng lúa : 69,20 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,29 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 5,96 ha; 

  + Đất rừng sản xuất : 1,73 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 14,00 ha; 

  + Đất khu công nghiệp : 1,40 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 3,29 ha; 

  + Đất giao thông : 5,90 ha; 

  + Đất ở tại đô thị : 0,01 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 3,53 ha.  

-  Giảm 39,48 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,30 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,00 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 10,64 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 1,05 ha; 

          + Đất an ninh : 0,05 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 0,76 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 1,64 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 2,68 ha; 

  + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản : 0,50 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,04 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 1,89 ha; 

          + Đất giao thông : 15,28 ha; 

          + Đất chợ : 0,08 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 0,20 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,30 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,11 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,35 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,09 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 2,32 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,20 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất thủy lợi là 626,93 ha, chiếm 

2,22% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ 

điều chỉnh quy hoạch là 127,85 ha; đến năm 2020 đất công trình năng lượng 

thực tăng 3,84 ha so với năm 2015. Trong đó: 
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- Tăng 3,87 ha lấy từ các loại đất:  

  + Đất trồng lúa : 2,85 ha; 

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

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,00 ha. 

-  Giảm 0,03 ha do chuyển sang loại đất sau: 

          + Đất giao thông : 0,02 ha; 

          + Đất khu vui chơi, giải trí công cộng : 0,01 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất công trình năng lượng là 131,72 

ha, chiếm 0,47% diện tích đất tự nhiên.  

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Diện tích đất công trình bưu chính, 

viễn thông đến hết năm 2020 là 1,04 ha, giảm 0,06 ha so với năm 2015, để 

chuyển sang đất ở tại đô thị. 

+ Đất chợ: Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy 

hoạch là 5,49 ha; đến năm 2020 đất chợ thực tăng 7,44 ha so với năm 2015, 

trong đó: 

- Tăng 8,19 ha lấy từ các loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 5,20 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,16 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,30 ha; 

  + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,14 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,46 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,18 ha; 

          + Đất giao thông : 0,37 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,08 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,10 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,20 ha. 

-  Giảm 0,75 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,22 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,32 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,16 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,05 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất chợ là 13,68 ha, chiếm 0,05% 

diện tích đất tự nhiên.  

* Đất có di tích lịch sử - văn hóa:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 33,83 

ha; đến năm 2020 đất di tích, lịch sử - văn hóa tăng 28,28 ha so với năm 2015, 

được lấy từ loại đất sau: 
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          + Đất trồng lúa : 6,19 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 7,32 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 4,58 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 8,26 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,55 ha; 

          + Đất giao thông : 0,05 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,20 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,78 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 0,35 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất di tích, lịch sử - văn hóa là 62,11 

ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất danh lam thắng cảnh:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 0,00 

ha; đến năm 2020 đất danh lam thắng cảnh tăng 5,00 ha so với năm 2015, được 

lấy từ loại đất sau: 

          + Đất trồng cây lâu năm : 4,00 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,00 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất danh lam thắng cảnh là 5,00 ha, 

chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất bãi thải, xử lý chất thải:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 8,43 

ha; đến năm 2020 đất bãi thải, xử lý chất thải tăng 19,50 ha so với năm 2015, 

được lấy từ loại đất sau: 

  + Đất trồng lúa : 7,69 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,13 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 5,33 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 3,95 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,10 ha; 

          + Đất giao thông : 0,67 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,30 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,09 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,24 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 27,93 

ha, chiếm 0,10% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất ở tại nông thôn:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 263,11 ha; đến 

năm 2020 đất ở tại nông thôn thực giảm 351,50 ha so với năm 2015, trong đó: 
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- Tăng 23,16 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 9,64 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 1,44 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 11,10 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,50 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,03 ha; 

          + Đất giao thông : 0,26 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,11 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,08 ha. 

- Giảm 374,66 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,59 ha; 

          + Đất giao thông : 4,51 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 0,78 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 368,73 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,05 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất ở tại nông thôn là 285,28 ha, 

chiếm 1,01% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất ở tại đô thị:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

638,35 ha; đến năm 2020 đất ở tại đô thị thực tăng 504,50 ha so với năm 2015, 

trong đó: 

- Tăng 516,85 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 93,38 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 1,68 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 22,04 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 3,40 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 5,04 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 6,30 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 0,10 ha; 

  + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 11,19 ha; 

          + Đất  xây dựng cơ sở văn : 1,00 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,26 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,18 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,35 ha; 

          + Đất giao thông : 0,80 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,35 ha; 

          + Đất công trình bưu chính, viễn thông : 0,06 ha; 
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          + Đất chợ : 0,16 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 368,73 ha; 

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

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,03 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,16 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,67 ha. 

- Giảm 12,35 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất quốc phòng : 0,42 ha; 

          + Đất an ninh : 0,06 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 1,00 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,98 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,09 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,04 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,28 ha; 

          + Đất giao thông : 9,18 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,01 ha; 

          + Đất chợ : 0,10 ha; 

          + Đất cơ sở tôn giáo : 0,13 ha; 

          + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,06 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất ở tại đô thị là 1.156,19 ha, chiếm 

4,09% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 19,87 

ha; đến năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ quan thực tăng 4,84 ha so với năm 

2015. Trong đó: 

- Tăng 6,44 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 2,40 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,90 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,48 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở y tế : 0,32 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 2,19 ha; 

          + Đất giao thông : 0,06 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,09 ha. 

- Giảm 1,60 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

  + Đất an ninh : 0,24 ha; 

          + Đất giao thông : 0,34 ha; 

  + Đất ở tại đô thị : 0,97 ha; 

  + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,05 ha. 
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Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 26,31 

ha, chiếm 0,09% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 1,13 

ha; đến năm 2020 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp thực tăng 4,94 ha 

so với năm 2015, được lấy từ loại đất sau: 

- Giảm 0,18 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

  + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,07 ha; 

  + Đất ở tại đô thị : 0,03 ha; 

          + Đất giao thông : 0,04 ha; 

  + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,04 ha. 

- Tăng 5,12 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 1,58 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,18 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,40 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,05 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,85 ha; 

          + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 0,06 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,00 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp là 6,25 ha, chiếm 0,02% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất cơ sở tôn giáo:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ quy hoạch là 22,06 ha; đến 

năm 2020 đất cơ sở tôn giáo tăng 2,23 ha so với năm 2015 do lấy từ loại đất: 

  + Đất trồng lúa : 0,29 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,08 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,31 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 0,42 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,13 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 24,29 ha, chiếm 

0,09% diện tích đất tự nhiên.  
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* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

140,39 ha; đến năm 2020 đất nghĩa trang, nghĩa địa thực tăng 27,74 ha so với 

năm 2015, trong đó: 

- Tăng 32,55 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 4,82 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,56 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 3,22 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 23,26 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,07 ha; 

  + Đất chưa sử dụng : 0,62 ha. 

- Giảm 4,81 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

          + Đất quốc phòng  : 0,58 ha; 

          + Đất cụm công nghiệp : 0,05 ha; 

          + Đất giao thông : 4,03 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 0,09 ha; 

          + Đất khu vui chơi giải trí : 0,06 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 172,94 

ha, chiếm 0,61% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 

123,11 ha; đến năm 2020 đất sản xuất vật liệu xây dựng thực tăng 267,00 ha so 

với năm 2015, trong đó: 

- Tăng 267,42 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 55,48 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 45,56 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 21,88  ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 101,94 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,75 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,28 ha; 

          + Đất giao thông : 4,91 ha; 

          + Đất thủy lợi : 2,32 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 34,30 ha. 

- Giảm 0,42 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

  + Đất an ninh : 0,36 ha; 

  + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,06 ha. 
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Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 

390,53 ha, chiếm 1,38% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất sinh hoạt cộng đồng:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 25,28 

ha; đến năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng thực tăng 5,97 ha so với năm 2015. 

- Tăng 6,43 ha lấy từ loại đất: 

          + Đất trồng lúa : 2,63 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,27 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 1,10 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 0,08 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 0,20 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 0,73 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,58 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,42 ha; 

          + Đất chợ : 0,05 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,05 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,06 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở cơ quan : 0,05 ha; 

          + Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,04 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,17 ha. 

- Giảm 0,46 ha do chuyển sang các mục đích sau: 

  + Đất ở tại đô thị : 0,16 ha; 

  + Đất cơ sở văn hóa : 0,30 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 31,71 ha, 

chiếm 0,11% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 1,54 

ha; đến năm 2020 đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng 192,99 ha so với năm 

2015 do lấy từ loại đất: 

  + Đất trồng lúa : 44,16 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 75,02 ha; 

          + Đất rừng sản xuất : 48,93 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 1,60 ha; 

          + Đất khu công nghiệp : 7,23 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 13,66 ha; 
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          + Đất cơ sở thể dục thể thao : 0,01 ha; 

          + Đất giao thông : 0,12 ha; 

          + Đất thủy lợi : 0,20 ha; 

          + Đất công trình năng lượng : 0,01 ha; 

          + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,06 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 1,99 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

là 194,53 ha, chiếm 0,69% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất cơ sở tín ngưỡng:  

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 19,90 

ha; đến năm 2020 đất cơ sở tín ngưỡng tăng 0,67 ha so với năm 2015 do lấy từ 

loại đất: 

  + Đất trồng lúa : 0,59 ha; 

          + Đất trồng cây hàng năm khác : 0,03 ha; 

          + Đất trồng cây lâu năm : 0,02 ha; 

          + Đất chưa sử dụng : 0,03 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 20,57 ha, 

chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:  

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, suối đến hết năm 2020 là 953,91 ha, chiếm 

3,37% diện tích đất tự nhiên, không có biến động so với năm 2015. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng:  

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 536,43 ha, chiếm 1,90% diện 

tích đất tự nhiên, không có biến động so với năm 2015. 

* Đất phi nông nghiệp khác:  

Diện tích đất phi nông nghiệp khác đến hết năm 2020 là 1,54 ha, chiếm 

0,01% diện tích đất tự nhiên, không có biến động so với năm 2015. 

c. Đất chưa sử dụng: 

Diện tích không thay đổi mục đích trong kỳ điều chỉnh quy hoạch là 0,00 

ha; đến năm 2020 đất chưa sử dụng giảm 138,98 ha so với năm 2015 do chuyển 

sang các mục đích sau: 

          + Đất trồng cây lâu năm : 3,62 ha; 

          + Đất nuôi trồng thủy sản : 18,65 ha; 

          + Đất nông nghiệp khác : 1,33 ha; 

          + Đất quốc phòng : 21,22 ha; 
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          + Đất an ninh : 7,78 ha; 

          + Đất thương mại, dịch vụ : 13,56 ha; 

          + Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp : 5,82 ha; 

          + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản : 8,77 ha; 

          + Đất  xây dựng cơ sở văn hóa : 2,30 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo : 0,04 ha; 

          + Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 1,14 ha; 

          + Đất giao thông  : 9,57 ha; 

          + Đất thủy lợi  : 3,53 ha; 

          + Đất chợ : 0,20 ha; 

          + Đất có di tích lịch sử - văn hóa : 0,35 ha; 

          + Đất danh lam, thắng cảnh : 1,00 ha; 

          + Đất bãi thải, xử lý chất thải : 1,24 ha; 

          + Đất ở tại nông thôn : 0,08 ha; 

          + Đất ở tại đô thị : 0,67 ha; 

          + Đất trụ sở cơ quan nhà nước : 1,00 ha; 

  + Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa : 0,62 ha; 

  + Đất sản xuất vật liệu xây dựng : 34,30 ha; 

  + Đất sinh hoạt cộng đồng : 0,17 ha; 

  + Đất khu vui chơi giải trí công cộng : 1,99 ha; 

          + Đất cơ sở tín ngưỡng : 0,03 ha. 

Như vậy đến hết năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng là 0,00 ha.  

d. Đất đô thị: 

 Diện tích đất đô thị năm 2015 của thị xã (nay là thành phố) là 11.195,21 

ha, bao gồm toàn bộ ranh giới của 08 phường: Bến Tắm, Hoàng Tân, Cộng Hòa, 

Phả Lại, Văn An, Sao Đỏ, Chí Minh, Thái Học. Đến năm 2020 nâng cấp thị xã 

Chí Linh lên thành phố loại III và kế hoạch nâng cấp 06 xã: Cổ Thành, Hoàng 

Tiến, Văn Đức, Tân Dân, Đồng Lạc, An Lạc lên thành phường với diện tích đất 

đô thị là 7.137,29 ha. Tổng diện tích đất đô thị của thành phố đến năm 2020 là 

18.286,21 ha, bao gồm 14 phường (trong đó: 08 phường cũ, 06 phường mới). 

2.2.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ điều chỉnh quy hoạch  

a. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.723,52 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa là 642,67 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác là 101,89 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm là 456,67 ha; 

- Đất rừng sản xuất là 454,39 ha; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản là 67,90 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 237,77 

ha. Trong đó:  

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 19,47 ha; 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản là 211,50 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản là 

6,80 ha. 

c. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 22,31 ha.  

2.2.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ điều chỉnh quy hoạch  

- Chuyển sang đất trồng cây lâu năm là 3,62 ha; 

- Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản là 18,65 ha; 

- Chuyển sang đất nông nghiệp khác là 1,33 ha; 

- Chuyển sang đất quốc phòng là 21,22 ha; 

- Chuyển sang đất an ninh là 7,78 ha; 

- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ là 13,56 ha; 

- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 5,82 ha; 

- Chuyển sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 8,77 ha; 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng là 16,78 ha; 

- Chuyển sang đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,35 ha; 

- Chuyển sang đất danh lam thắng cảnh là 1,00 ha; 

- Chuyển sang đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,24 ha; 

- Chuyển sang đất ở tại nông thôn là 0,08 ha; 

- Chuyển sang đất ở tại đô thị là 0,67 ha; 

- Chuyển sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 1,00 ha; 

- Chuyển sang đất làm nghĩa trang, nghĩa địa là 0,62 ha; 

- Chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng là 34,30 ha; 

- Chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng là 0,17 ha; 

- Chuyển sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 1,99 ha; 

- Chuyển sang đất cơ sở tín ngưỡng là 0,03 ha. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

2.3.1. Khu vực chuyên trồng lúa nước 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 5.042,33 

ha, chiếm 17,82% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 
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2.3.2. Khu vực chuyên trồng cây lâu năm 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 4.753,82 

ha, chiếm 16,80% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.3. Khu vực rừng phòng hộ 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 4.016,41 

ha, chiếm 14,20% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.4. Khu vực rừng đặc dụng 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 1.245,53 

ha, chiếm 4,40% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.5. Khu vực rừng sản xuất 

Dự kiến quỹ đất cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 2.401,06 

ha, chiếm 8,49% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.4. Khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp 

Dự kiến quỹ đất này cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 286,55 

ha, chiếm 1,01% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.5. Khu đô thị, thương mại  -  dịch vụ 

Dự kiến quỹ đất này cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 

1.415,33 ha, chiếm 5,00% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.6. Khu du lịch 

Dự kiến quỹ đất này cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 67,11 

ha, chiếm 0,24% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

2.3.7. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Dự kiến quỹ đất này cho mục đích này quy hoạch đến năm 2020 là 810,34 

ha, chiếm 2,86% so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 

chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 

thành phố Chí Linh cho thấy về chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành là tương đối 

phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020 và 
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đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất giúp chính quyền địa phương thực hiện quyền phân bố đất 

đai cho các ngành, các xã, phường đảm bảo cơ sở pháp lý quan trọng trong công 

tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất… 

Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giá trị của đất 

được tăng lên, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của thị trường chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản, thị trường lao động, tạo 

nguồn vốn, nguồn lực vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã 

hội của thành phố Chí Linh. Đồng thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tạo 

được quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ và du lịch, đất ở đô thị và nông 

thôn,… điều này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân 

sách của thành phố trong thời gian tới thông qua các hoạt động giao đất, đấu giá 

quyền sử dụng đất, cho thuê đất… 

3.2. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực 

Diện tích đất trồng lúa của thành phố Chí Linh sẽ được bảo vệ nghiêm 

ngặt đến năm 2020 là 4.975,01 ha. Trong đó: diện tích đất chuyên trồng lúa 

nước là 3.583,33 ha. Đồng thời, dự kiến đến năm 2020 toàn thành phố Chí Linh 

có 381,00 ha đất trồng cây hàng năm khác cung cấp sản lượng ngô, khoai, rau 

màu các loại, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong vùng. 

3.3. Đánh tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với 

việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di 

dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử 

dụng đất  

- Việc giải quyết quỹ đất ở cho người dân được xem xét kỹ trong phương 

án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tính toán đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu 

tăng dân số, phát triển ổn định đời sống dân cư.  

- Mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao 

động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất: 

+ Việc chuyển đổi 1.723,52 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Trong đó có 642,67 ha đất trồng lúa; 101,89 ha đất trồng cây hàng năm khác; 

456,67 ha đất cây lâu năm; 454,39 ha đất lâm nghiệp; 67,90 ha đất nuôi trồng 

thủy sản sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận dân cư có đất bị thu hồi.  

+ Để khắc phục vấn đề này thành phố đã có những giải pháp cụ thể như: 

Làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư; Đầu tư mở rộng ngành nghề, dịch 
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vụ để tạo thêm việc làm mới cho nông thôn; Tăng cường công tác đào tạo nghề 

để thúc đẩy sự phân công lại lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

3.4. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tương đối 

đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông 

thôn. Quy hoạch các trung tâm cụm phường, xã, dành đủ đất để xây dựng các 

công trình phúc lợi công cộng như trường học, trạm xá, trụ sở cơ quan, chợ... sẽ 

góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  

Phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây 

dựng các công trình hạ tầng quan trọng như: công trình giao thông, thủy lợi, 

năng lượng... Xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện tốt 

mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thành phố.  

Tóm lại: Việc xác định hợp lý cơ cấu sử dụng đất đai trong toàn thành 

phố theo điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là điều kiện cần thiết và quan 

trọng hàng đầu để thành phố Chí Linh thực hiện tiến trình phát triển kinh tế - xã 

hội, ổn định trật tự xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  

3.5. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

việc tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá 

các dân tộc  

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Chí Linh đến năm 

2020 đã xác định quỹ đất hợp lý cho việc tu bổ và tôn tạo các khu di tích lịch sử 

văn hóa, danh lam thắng cảnh như: Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Khu du lịch 

sinh thái Bến Tắm;... Qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo tồn các di sản văn 

hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch 

của thành phố Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. 

3.6. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, 

phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chuyển 

1.723,52 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; đất nông nghiệp sẽ bị thu 

hẹp đồng thời làm gia tăng khả năng phát thải chất thải công nghiệp, chất thải 

sinh hoạt vào môi trường, tạo nguy cơ gây ô nhiễm vào môi trường đất, môi 

trường nước, không khí cần phải có các giải pháp cụ thể để thực hiện. 
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Phần III 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xác định giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, điều tra đánh giá và sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất, nước trên địa bàn thành phố để sử dụng có hiệu quả 

và bền vững. 

Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, không ngừng 

nâng cao độ phì của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. Hạn chế sử dụng 

quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có 

yếu tố có thể gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Giám sát 

chặt chẽ phần đánh giá tác động môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước 

thải trong các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu 

về môi trường. 

Tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đất. Xây 

dựng bể chứa rác thải ngoài đồng để chứa chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu và các rác 

thải khác. 

Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát 

triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với 

những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường. 

2. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

* Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND 

tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Chí Linh có trách nhiệm công bố 

công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân 

thành phố và công bố công khai nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

thành phố có liên quan đến xã, phường tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi 

trường và việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Xác định ranh giới trên bản đồ và công khai diện tích đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. 

Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp. 

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ kế hoạch phát triển các khu, cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và phải thực hiện theo đúng quy hoạch, 

kế hoạch đã được duyệt. 

Ưu tiên thực hiện các công trình, dự án, các công trình hạ tầng kỹ thuật, 

hạ tầng xã hội phải đầu tư trước một bước. 
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Kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

* Giải pháp về chính sách 

Thực hiện cơ chế công khai dự án đầu tư, từ lúc giao dự án đến quá trình 

triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát. 

Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi như: Cho thuê đất, giao 

đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… để 

thu hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt 

trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

Điều chỉnh các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, ít có các trường hợp kiến nghị của 

người dân. Điều chỉnh đơn giá bồi thường sát với giá thị trường, chuẩn bị trước 

quỹ đất tái định cư. 

Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng 

chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất sản xuất và có cơ hội có nhà ở. 

* Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

 Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các cấp, các ngành 

ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án. 

 Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến kế 

hoạch sử dụng đất. 

 Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 

vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước 

ngoài, vốn của nhân dân. 

 Quản lý tốt thị trường nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo 

vốn từ quỹ đất, góp phần giảm chi phí đầu tư vào cho các nhà sản xuất. 

 Tăng cường quản lý và giám sát việc sử dụng vốn theo quy định của pháp 

luật, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để bảo toàn và phát huy đồng 

vốn một cách hiệu quả. 

 Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc 

làm cho người lao động. 

* Về khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Từng bước áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và 

giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý 

đất đai. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình 
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ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công 

nghệ vận hành. 

- Xây dựng mạng lưới thông tin đất đai, khẩn trương nối mạng hệ thống 

các cơ quan quản lý đất đai với cấp tỉnh và từ cấp thành phố đến các xã, phường 

và các đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của 

người dân về kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập kế hoạch 

sử dụng đất, nhất là các công trình có tác dụng nâng cao năng suất, chất lượng 

công tác kế hoạch giúp triển khai nhanh và đồng bộ về kế hoạch giữa hai cấp. 

* Giải pháp về chính sách ưu đãi 

- Có chính sách thuế ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sản 

xuất hàng tiêu dùng gốm sứ, vật liệu xây dựng… 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục nhằm thu hút vốn đầu tư của các 

tổ chức, các nhân trong và ngoài nước. 

- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn về cơ sở hạ 

tầng, khoa học kỹ thuật… Để nâng cao đời sống nhân dân, tuyên truyền để 

người dân có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, khai thác đất đai có hiệu 

quả và bảo vệ môi trường. 

* Chính sách tạo nguồn vốn từ đất 

Sử dụng nguồn thu từ đất trước tiên phải giành 1 phần thỏa đáng để cải 

tạo đất, điều tra, đánh giá phân loại đất. 

+ Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và khuyến khích sản xuất. 

+ Rà soát đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý đất đai đối với các tổ chức, 

cá nhân thuê đất để tránh thất thu…Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền 

thuê đất đầy đủ và kịp thời. Rà soát thường xuyên việc sử dụng đất của các đơn 

vị, tổ chức được nhà nước giao đất để có kế hoạch sử dụng hợp lý, tránh hiện 

tượng lãng phí về đất đai. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Chí Linh 

được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH giai đoạn 

2011-2020, Nghị quyết đại hội Đảng thị xã lần thứ XXII về mục tiêu chiến lược 

phát triển bền vững thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh) đến năm 2020 

và những năm tiếp theo. 

- Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của thành 

phố trong năm kế hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục 

tiêu phát triển KT-XH, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi 

trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các địa phương trong toàn 

thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo pháp luật. 

- Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các đề án, 

phương án và nhu cầu sử dụng đất của Tỉnh và của Thành phố trên địa bàn… 

trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm 

bảo được tính thực tiễn và có khả thi cao.  

- Các khu đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm 

sáng văn minh hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ảnh hưởng 

lớn đến quá trình đô thị hóa nông thôn, đáp ứng mục tiêu đô thị hóa của thành phố. 

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ được tính theo 

phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số điểm, cụm có 

quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. 

- Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công 

trình xây dựng có qui mô lớn, phục vụ đắc lực cho hoạt động dịch vụ, du lịch 

cũng như nhu cầu vui chơi giải trí của người dân. 

II. Kiến nghị 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh Hải 

Dương phê duyệt để phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

thành phố Chí Linh có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương dành cho thành phố những nguồn vốn 

ưu tiên để phương án điều chỉnh quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện 

thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư 

từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố đúng với tiềm năng vốn có của tỉnh./. 


