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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, mỗi dân 

tộc; là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trường sống, là địa bàn phân bố và nơi diễn ra mọi hoạt động kinh tế, văn hóa xã 

hội, an ninh và quốc phòng. Đất đai giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức 

độ sản xuất lại phụ thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác sử dụng của con người. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 tại 

Chương II Điều 18 quy định “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy 

hoạch và pháp luật đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”. Luật Đất đai 

năm 2013 (chương 4, điều 35 – 51) khẳng định rõ nội dung lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất theo ngành, theo cấp lãnh thổ hành chính và được cụ thể hóa 

tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và 

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

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

Để đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ mới, 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế 

hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh việc kế thừa các quy định về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong hệ thống pháp luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 

2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP lần này đã quy định một số nội dung đột 

phá, trong đó có nội dung về lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho các cấp 

(cấp quốc gia, tỉnh, huyện). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn và của 

sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc lập Kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện năm 2020 theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Uỷ ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn tiến hành xây dựng: “Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

huyện Bắc Sơn”. 

1. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và tiềm năng đất đai 

của huyện để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất trong 

từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

- Kế hoạch sử dụng đất của huyện nhằm giải quyết các mâu thuẫn về quan 

hệ đất đai căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển 

kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của huyện, điều hoà quan hệ sử dụng đất 

trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi và phát triển nông nghiệp; đề 

xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu khống chế 

về đất đai đối với quy hoạch ngành và các xã, thị trấn trên phạm vi của huyện. 

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực 

tế hàng năm của các cấp xã, thị trấn. 

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi 

đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng 

bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất. 
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- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, 

các cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt phải được cân đối trên cơ sở các nhu 

cầu sử dụng đất đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện là cụ thể hoá quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020.  

- Làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các 

quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và 

sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững. 

2. Căn cứ pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

1.1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Quy hoạch Đô thị - Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Đất đai – Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

- Luật Xây dựng – Luật số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014. 

- Luật Đầu tư công – Luật số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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

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

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

Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- 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; 

- Công văn số 1177/STNMT-TNĐ ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn “Về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020”; 

1.2. Cơ sở lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lạng Sơn 

- Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm 

kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; 

- Kế hoạch số 02/KH -BTNMT ngày 16/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; 

- Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/10/ 2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Công văn số 2505/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Về việc triển khai một số nội dung quản lý đất đai khi 

Luật Đất đai có hiệu lực thi hành. 

+ Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 

(2011-2015) tỉnh Lạng Sơn; 
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+ Nghị quyết số 23/2016/NQ – HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về “Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 

tỉnh Lạng Sơn”; 

+ Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Bắc Sơn thời kỳ 2011-2020; 

+ Quyết định 1030/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014  của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu gắn 

với chế biến và xuất khẩu đến năm 2016, tầm nhìn 2030; 

+ Quyết định 77/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2016; 

+ Quyết định 988/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2016) huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 

+ Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định 2641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định 2591/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 

2020) tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn; 

+ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Sơn; 

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo Điểm b, Khoản 1. Điều 58 Luật Đất đai, 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
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- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất theo Khoản 

3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về bổ sung Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019; 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm 2019; 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. 

- Số liệu thống kê đất đai năm 2018 của huyện Bắc Sơn và các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện. 

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến đất đai. 

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

1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Huyện Bắc Sơn nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, có vị trí toạ độ địa 

lý: Từ 21
0
40’5” đến 21

0
57’48” vĩ độ Bắc và từ 106

0
5’33,8” đến 106

0
25’24” kinh 

độ Đông. Tổng diện tích đất tự nhiên hiện có 69.941,38 ha, gồm 19 xã và 1 thị 

trấn. Vị trí tiếp giáp của huyện như sau: 

- Phía Đông giáp huyện Văn Quan, 

- Phía Tây giáp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, 

- Phía Bắc giáp huyện Bình Gia, 

- Phía Nam giáp huyện Hữu Lũng. 

Huyện Bắc Sơn cách thành phố Lạng Sơn 85 km, cách cửa khẩu Hữu 

Nghị Quan 72 km theo Quốc lộ 1B và cách thành phố Thái Nguyên 75 km về 

phía Tây Nam. Với vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi, đặc biệt là 

hệ thống giao thông là những yếu tố cơ bản tạo cho huyện Bắc Sơn những động 

lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. 
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1.1.2. Địa hình 

Địa hình Bắc Sơn khá phức tạp có nhiều núi đá thuộc vòng cung Bắc Sơn, 

địa hình chủ yếu kiểu cacxtơ (karst), núi đá vôi, xen một ít núi đất và cánh đồng 

cacxtơ hình lòng chảo. Tạo thành một vòng cung dốc nghiêng về phía Tây Nam. 

Các khối núi đá vôi cấu tạo chủ yếu bằng đá vôi cácbon Pecmi, có nơi đá vôi bị 

xói mòn đến tận gốc, đá phiến và phun trào Triat.  

1.1.3 Khí hậu  

Đặc điểm khí hậu của Bắc Sơn là nằm trong vùng có mùa đông lạnh và 

khô nhất nước ta, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của gió mùa Đông Bắc. Khí 

hậu phân mùa rõ rệt, ở các mùa khác nhau nhiệt độ phân bố không đồng đều do 

sự phức tạp của địa hình miền núi và sự biến tính nhanh chóng của không khí 

lạnh trong quá trình di chuyển ở vùng nội chí tuyến đã gây nên những chênh 

lệch đáng kể trong chế độ nhiệt giữa các tiểu vùng. 

- Nhiệt độ: Tổng nhiệt độ năm > 7.5600C, số giờ nắng 1.400 - 1.450 giờ, 

bức xạ tổng cộng 110 - 120 kcal/cm2/năm, nhiệt độ trung bình năm 21
0
C, thấp 

hơn các nơi khác ở miền Bắc, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối có thể lên 37,3
0
C và 

nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối có thể xuống -1,4
0
C. 

- Chế độ mưa: Bắc Sơn là huyện có lượng mưa khá của tỉnh Lạng Sơn, lượng 

mưa trung bình 1503mm. Chế độ mưa phân hoá thành 2 mùa: mùa mưa trùng với 

mùa hạ, chiếm 80-85% lượng mưa của năm, mùa khô trùng với mùa đông. 

- Các yếu tố khí hậu khác: Độ ẩm tương đối thấp (82-83%), lượng bốc hơi 

cao 800mm… Hoạt động của gió chịu ảnh hưởng mạnh của địa hình. 

1.1.4. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên đất 

Trên địa bàn huyện Bắc Sơn có các loại đất chính sau: 

1. Nhóm đất phù sa (có 1 loại đất phù sa ngòi suối - Py) với diện tích 367 

ha chiếm 0,52% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở các dải đất hẹp ven suối. 

2. Nhóm đất đá vàng 

- Đất đá nâu trên đá vôi (Fv): Diện tích 2,660 ha chiếm 3,8% tổng diện 

tích tự nhiên, Phân bố chủ yếu ở các xã Trấn Yên, Hưng Vũ, Chiêu Vũ, Vũ 

Lăng, Tân Hương, Chiến Thắng, Nhất Hoà, Tân Thành. 

- Đất đá vàng trên đá sét và biến chất  (Fs): Diện tích 11,515 ha chiếm 

16,5% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Phân bố ở nhiều nhất ở các xã Trấn 

Yên, Vũ Lăng, Nhất Tiến, Nhất Hoà, Tân Thành, Đồng Ý và Vạn Thuỷ. 

- Đất vàng đá trên đá macma axits (Fa): Diện tích 6,025 ha chiếm 8,6% 

tổng diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các xã Tân Tri, Chiến Thắng, Vũ 

Sơn, Đồng ý, Vũ Lễ và một số ở Trấn Yên.  
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- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq): Diện tích 11,588 ha chiếm 16,7% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố nhiều ở các xã Nhất Tiến, Nhất Hoà, Tân Thành, Vũ 

Lễ, Tân Tri, Vạn Thuỷ, Đồng Ý. 

- Đất đá vàng biến đổi do trồng lúa nước (FL): Diện tích 4,229 ha chiếm 

6% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố trên các sườn thấp trong các thung lũng 

thuộc hầu hết các xã trong huyện.  

3. Nhóm đất mùn vàng đá trên núi (có 1 loại đất mùn vàng đá trên macma 

axit - Ha): phân bố trên đỉnh núi Khau Khiêng có diện tích là 127 ha. 

4. Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ (có 1 loại đất thung lũng do 

sản phẩm dốc tụ - D): Diện tích 905 ha chiếm 1,3% tổng diện tích tự nhiên, phân 

bố rải rác ở tất cả các xã. 

Đánh giá chung các loại đất đồi núi của Bắc Sơn thuộc loại đất còn tốt so 

với các huyện khác trong tỉnh, đa số đất có tầng dày trên 50 cm, hàm lượng các 

chất dinh dưỡng từ trung bình tới khá. Đất phù hợp với nhiều loại cây ăn quả và 

cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt rất thích hợp với cây hồi. 

* Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt trên địa bàn huyện chủ yếu thuộc các 

công trình thủy lợi và hệ thống các con suối được khai thác phục vụ cho mục 

đích sản xuất nông nghiệp, một phần tạo nguồn cho công trình cấp nước sinh 

hoạt, nuôi trồng thủy sản. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 132 công trình thuỷ 

lợi phục vụ nông nghiệp trong đó hồ chứa có 13 công trình, đập phai nhỏ 97 

công trình và 21 công trình mương máng với chiều dài 147,25 km. 

- Nguồn nước ngầm: Bắc Sơn nằm trong vùng địa hình Karst. Vì vậy 

nguồn nước ngầm có vai trò rất quan trọng. Hiện nay tài nguyên nước trong lòng 

đất (nước ngầm) của huyện chủ yếu được khai thác phục vụ cho mục đích sinh 

hoạt, trên địa bàn huyện nguồn nước ngầm tương đối phong phú nằm ở độ sâu 

20-30m, hiện nay Công ty TNHH một thành viên Lạng Sơn (công ty cấp thoát 

nước tỉnh) đã khoan 1 giếng khoan kết hợp 1 giếng tự chảy với lưu lượng 

khoảng 1,200 m³/1 ngày  để cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương 

trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn. Ngoài ra trên địa bàn 19 xã của huyện nhân dân đã 

thực hiện khoan khai thác nước ngầm quy mô hộ gia đình gần 3.000 giếng. 

 * Tài nguyên rừng 

Có thể nói rừng là nguồn tài nguyên, là thế mạnh của huyện. Đất lâm 

nghiệp chiếm diện tích chủ yếu trong cơ cấu sử dụng đất của toàn huyện. Theo 

số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2018, tổng diện tích đất có rừng của huyện 

Bắc Sơn là 27.608,47 ha (trong đó: Đất rừng sản xuất 22.334,30 ha, đất rừng 

phòng hộ 5.274,17 ha).  
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* Tài nguyên khoáng sản 

Theo điều tra đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên của tỉnh Lạng Sơn thì 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn chỉ có một số loại khoáng sản như: Quặng sắt, 

quặng Bauxit, quặng chì, quặng Thuỷ ngân, Vàng sa khoáng, Khoáng sản không 

kim loại gồm khoáng chất công nghiệp Caolin, Đá ốp lát, đá vôi. 

- Nhóm mỏ bauxit, sắt ở Bắc Sơn: Gồm 15 điểm quặng và tô khoáng tại 

Nhất Hoà, Chiến Thắng, Trấn Yên, Tân Lập, Tân Hương, Đồng Ý, các mỏ, điểm 

quặng bauxit và alit này đều có quy mô nhỏ (dưới 1 triệu tấn). 

- Quặng Thuỷ Ngân phân bố tại Mỏ Ngần – Đồng Ý. 

- Vàng sa khoáng phân bố tại các điểm quặng tại Lân Khuyến, Lân Ảng, 

Lân Rào, Lân Nà và Mỏ Nhài. 

- Vàng gối phân bố tại Chiêu Vũ. 

- Đá ốp lát tập trung tại các điểm thuộc xã Bắc Sơn, Vũ Sơn và Vũ Lễ. 

- Đá vôi: Đây là nguồn khoáng sản rất phong phú trên địa bàn huyện.   

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

1.2.1. Lĩnh vực kinh tế 
 

1.2.1.1 Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo 

quyết liệt trong công tác phục vụ sản xuất; thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất 

nông, lâm nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân ước 12.296,24 ha, 

đạt 98,37% KH,
1
. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 39.598,53, đạt 

99,62% KH. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm giảm so với cùng kỳ, do việc chuyển dịch cơ 

giới hóa trong nông nghiệp nông thôn và hiện nay đang xẩy ra dịch tả lợn Châu 

Phi, với diễn biến phức tạp người dân lo ngại dịch bệnh chưa thực hiện tái đàn, 

đầu năm xảy ra dịch lở mồm long móng trên đàn lợn, các cơ quan chuyên môn 

đã tập trung khoanh vùng, dập dịch, không để phát sinh các ổ dịch mới. Đối với 

dịch tả lợn Châu Phi, tính đến ngày 12/8/2019 đã có 19 xã, thị trấn/153 

thôn/1.272 hộ: có 8.057 con lợn bị mắc bệnh phải tiêu huỷ với số lượng 451.890 

kg, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi, hiện các cơ quan chuyên môn tiếp tục 

triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để ngăn 

chặn, hạn chế dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi; Công tác 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và kiểm dịch vận chuyển, giết mổ động vật 

được quan tâm thực hiện
2
.  

                                                 
1
 Trong đó:  Thuốc lá 1.140,68 ha, đạt 87,74% KH, sản lượng 2.583,05 tấn, bằng 86,1% KH, lúa diện tích 

thực hiện 4.460,3ha bằng 104,21% KH, sản lượng 19.228,13 tấn, bằng 104,47% KH. Ngô 4.344,76 ha, đạt 

96,34% KH. Cây công nghiệp ngắn ngày (Lạc, Đỗ tương, Mía ...) diện tích 2.354,38  ha, đạt 93,02% KH, 

bằng 106,55% cùng kỳ; Cây có chất bột (Khoai lang, khoai tây, khoai sọ, sắn) diện tích 423,03, đạt 81,35%KH, 

bằng 83,02% cùng kỳ; Cây rau, đậu các loại 541,31 ha, đạt 104,1% bằng 94,17 cùng kỳ; Cây hàng năm khác 

171,96 ha, đạt 123,71%KH bằng 114,13% cùng kỳ. 
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Trong 9 tháng đầu năm tiếp tục trồng rừng mới được 606,5ha, đạt 93,31% 

KH. Trồng cây ăn quả được 75 ha đạt 107,14% KH
3
; Công tác quản lý, bảo vệ 

và phòng, chống cháy rừng, quản lý lâm sản luôn được quan tâm chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc, tăng cường công tác tuyền truyền về phòng cháy chữa cháy 

rừng, không để xẩy ra cháy rừng.  

 Xây dựng nông thôn mới:  

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được các ngành, 

các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, ưu tiên nguồn lực cho các xã về đích năm 

2019 và các xã đặc biệt khó khăn. Tổng nguồn vốn được bố trí, huy động để đầu 

tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, hỗ trợ PTSX, xóa đói giảm nghèo 

trong 9 tháng đầu năm là trên 111 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước 

46,9 tỷ đồng, vốn tín dụng 62,7 tỷ đồng, vốn nhân dân góp 1,4 tỷ đồng. Đến nay 

đã có 11/11 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tập trung tại các xã nông thôn mới được 

triển khai thi công xây dựng; các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng 

khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao, công tác 

đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, phi nông nghiệp được tập trung triển 

khai thực hiện; giao thông nông thôn, thủy lợi tiếp tục được tăng cường, từ đầu 

năm đến nay đã xây dựng mới thêm được 19,7km mặt đường BTXM; nhà nước 

hỗ trợ xi măng 3.686 tấn xi măng, tổng số ngày công huy động trên 25.050 

công, nhân dân đóng góp bằng tiền mặt trên 1,8 tỷ đồng. Nạo vét mương được 

94.795m; phát dọn bờ mương 63.095m
2
; sửa chữa kênh mương được 950m, vệ 

sinh bể nước công cộng 99 bể; tổng số công huy động 16.865 công. Cơ sở vật 

chất nhà văn hóa thôn tiếp tục được đầu tư, có thêm 32 nhà văn hóa thôn được 

hỗ trợ vốn để sửa chữa, xây dựng mới; tập trung cải tạo, sửa chữa nhà ở, xây 

dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, vệ sinh chuồng trại trong chăn nuôi, vệ sinh 

đường làng, ngõ xóm,...Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2019, bình quân trên địa 

bàn huyện đạt 11,37 tiêu chí NTM/01 xã, tăng bình quân 0,21 tiêu chí/01 xã so 

với năm 2018
4
; Đối với các xã chỉ đạo phấn đấu về đích năm 2019, xã Hưng Vũ 

đạt thêm được 01 tiêu chí, tính đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí, Trong 6 tiêu chí 

chưa đạt, có 23 chỉ tiêu nhỏ, hiện nay đã đạt 13/23 chỉ tiêu, còn lại 10 chỉ tiêu 

                                                                                                                                                         

 
2
 Về kết quả kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ: Đã tổ chức kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia 

cầm được 14.247 con, bằng 187,87% cùng kỳ. Kiểm soát giết mổ lợn được 4.516 con lợn, bằng 94,55% cùng kỳ. 

Tổ chức tiêm phòng trâu bò được 8.331 lượt con, đạt 40%KH, bằng 48,55% cùng kỳ, tiêm phòng lợn được 

81.200 lượt, đạt 62,97% KH, bằng 78,73% cùng kỳ; tiêm phòng đàn gia cầm được 242.600 lượt con, đạt 56,01% 

kế hoạch, bằng 156,98% cùng kỳ; tiêm phòng chó, mèo 3.500 con, đạt 100% KH, bằng 99,89% cùng kỳ.  
3 Đã trồng rừng mới 606,5ha đạt 93,31% KH, bằng 81,85% CK; Trồng cây ăn quả được 75 ha, bằng 

107,14% kế hoạch, bằng 111,94% so với cùng kỳ. 
4 Trong 9 tháng đầu năm 2019, đạt  bình quân trên địa bàn huyện đạt 11,37 tiêu chí 

NTM/01 xã, tăng bình quân 0,21 tiêu chí/01 xã so với năm 2018, cụ thể: Nhóm 1: Đạt 19 tiêu chí (có 

06 xã đạt); Nhóm 2: Từ 15 - 18 tiêu chí (0 xã); Nhóm 3: Từ 10 - 14 tiêu chí (có 03 xã đạt); Nhóm 4: 

Từ 5 - 9 tiêu chí (có 10 xã đạt) và Nhóm 5: Từ 0 - 4 tiêu chí (có 0 xã); phấn đấu đến hết năm 2019 

đạt từ 12,5 tiêu chí NTM/01 xã. 
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nhỏ đang được tập trung triển khai thực hiện, đối với xã Nhất Tiến đã đạt 12/19 

tiêu chí, còn 07 tiêu chí chưa đạt có 20 chỉ tiêu nhỏ, hiện nay đã đạt 7/20 chỉ 

tiêu, còn lại 13 chỉ tiêu đang tập trung thực hiện; Đối với xã Tân Lập đã đạt 7/19 

tiêu chí, còn 12 tiêu chí chưa đạt, riêng năm 2019 đăng ký thực hiện 7 tiêu chí, 

trong 7 tiêu chí có 23 chỉ tiêu nhỏ, hiện nay đã đạt 10/23 chỉ tiêu, còn lại 13 chỉ 

tiêu đang tập trung thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và 

nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm 1-2 tiêu 

chí/xã, tuy nhiên, đối với các xã còn lại không nằm trong kế hoạch về đích trong 

năm, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt, kết quả thực hiện 

các tiêu chí, chỉ tiêu chưa rõ nét, chưa tổng hợp được mức độ đạt được các tiêu 

chí đã đăng ký thực hiện từ đầu năm. 

1.2.1.2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất CN, TTCN theo giá thực tế trong 9 tháng năm 2019 ước 

đạt trên 69.230 triệu đồng, bằng 106% CK trong đó: công nghiệp khai thác ước 

đạt trên 9.700 triệu đồng; công nghiệp chế biến trên 59.530 triệu đồng
5
. 

Các hoạt động của ngành công nghiệp trên địa bàn chủ yếu quy mô nhỏ lẻ 

như: gạch, ngói, đá các loại, đồ mộc gia dụng đều được tiêu thụ tại địa phương, 

các sản phẩm như gỗ sơ chế, gỗ bóc được xuất đi các tỉnh bạn. các doanh nghiệp 

tư nhân, hợp tác xã và cơ sở cá thể sản xuất ngành hàng công nghiệp đã tạo được 

việc làm cho nhiều lao động nông thôn, thu nhập trung bình trên 3,5 triệu 

đồng/người/tháng, góp phần cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình nông thôn 

trên địa bàn. 

1.2.1.3. Thương mại - dịch vụ - du lịch 

Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì ổn định, tổng lưu chuyển 

hàng hóa bán lẻ trên thị trường ước đạt trên 640,5 tỷ đồng, tăng 8,6% CK.  

 Về đầu tư xây dựng Chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn đã hoàn thành và đưa 

các hộ kinh doanh vào khai thác, sử dụng. 

Đối với các chợ xã, tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX 

triển khai thực hiện đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp để sớm đưa chợ vào họp có 

nề nếp, góp phần ổn định thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá sản xuất, tiêu 

dùng của nhân dân. 

Tổ chức triển khai “Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 

2017 - 2020, định hướng đến năm 2025” nhiều điểm du lịch tiếp tục được quan 

tâm đầu tư, thu hút khách du lịch, nhìn chung hoạt động du lịch tăng trưởng khá, 

trong 9 tháng đầu năm tổng lượng khách tới thăm quan du lịch tại huyện ước đạt 

trên 90.900 lượt khách, tăng 7,8% CK; doanh thu ước đạt trên 21,89 tỷ đồng.
 
 

                                                 
5 Sản phẩm chủ yếu: Đá các loại: 4.250m

3
; xay xát, nghiền bột: 13.600 tấn; gạch các loại 

6.500.000viên;  điện thương phẩm 13.500 KWh và ngoái máng 2.600.000 viên, nước máy: 19.860 m
3
. 
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1.2.1.4. Đầu tư – Xây dựng 

- Tổng nguồn vốn đầu tư công (cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) do 

UBND huyện làm chủ đầu tư (tính đến ngày 10/8/2019) là 98.688 triệu đồng
.
 

Trong phương án giao kế hoạch đầu năm đã thực hiện bố trí vốn theo nguyên 

tắc, thứ tự ưu tiên: bố trí vốn để thanh toán nợ dự án đã hoàn thành đã quyết 

toán nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; 

dự án chuyển tiếp, chỉ khởi công mới một số dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu tại 

các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và xã đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt 

chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các dự án trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Giải ngân, thanh toán đến 10/8/2019 là: 64.360 triệu đồng, bằng 65,22% 

kế hoạch, trong đó: Ngân sách trung ương: 34.750 triệu đồng, bằng 68,07% kế 

hoạch, gồm: (Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM: 26.984 triệu đồng, 

bằng 76,23% kế hoạch và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

(CT 135): 7.767 triệu đồng, bằng 49,63% kế hoạch); Ngân sách địa phương: 

29.610 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 9.630 triệu đồng, bằng 76,44% kế hoạch và 

Ngân sách huyện: 19.979 trđ, bằng 57,02% kế hoạch).  

- Việc rà soát, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc 

theo Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tổng số 

nợ khối lượng hoàn thành được nghiệm thu tính đến ngày 21/6/2019 là: 53.894 

triệu đồng, chủ yếu là nợ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới: 18.997 triệu đồng và Nợ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững 494 triệu đồng; nợ ngân sách tỉnh: 11.687 triệu đồng và ngân sách huyện 

(cả vốn NQ 03 theo phân cấp): 22.716 triệu đồng. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện nghiêm 

túc, theo đúng quy định; trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã thực hiện thẩm 

tra, phê duyệt quyết toán được 21 dự án (công trình, hạng mục công trình hoàn 

thành), với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 25.501,95 triệu đồng; tổng giá 

trị Chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 26.031,62 triệu đồng, giá trị giảm trừ sau 

thẩm tra 17,3 triệu đồng, bằng 0,068% giá trị chủ đầu tư đề nghị. 

- Đối với dự án khu đô thị phía Bắc thị trấn Bắc Sơn đã trình xin ý kiến 

UBND tỉnh về thay đổi danh mục dự án theo hình thức dự án đầu tư có sử dụng 

đất; đối với dự án hạ tầng khu đô thị phía Nam thị trấn Bắc Sơn đã lập và công 

bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị phía nam thị trấn Bắc Sơn, 

huyện bắc Sơn, tỷ lệ 1/500; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị xúc tiến 

đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn. 

Nhìn chung, công tác đầu tư xây dựng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong 

triển khai thực hiện, tuy nhiên công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm 

định còn chậm, mặc dù các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia đã 
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được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư từ cuối tháng 10/2018, nguồn 

vốn đã được giao từ đầu năm, đến nay tiến độ, khối lượng thực hiện, giải ngân 

thanh toán (cả tạm ứng) mới đạt trên 65% so với kế hoạch, nhất là đối với việc 

triển khai các dự án nguồn nông thôn mới, nguyên nhân: Do chủ đầu tư chưa 

chủ động đôn đốc trong việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, còn ỷ lại vào đơn vị 

tư vấn và do một số nguyên nhân khác như: thời tiết không thuận lợi, việc khảo 

sát, xác định quy mô đầu tư chưa sát, công tác thẩm định còn máy móc chưa có 

tính đột phá sáng tạo, dẫn đến các dự án chậm được phê duyệt, công tác lựa 

chọn nhà thầu (đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt 52% tổng số gói 

thầu); trong điều kiện ngân sách nhà nước trong đầu tư công trung hạn gần hết, 

việc huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, thiếu 

vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản; ngoài ra vẫn còn tình trạng chậm trình 

thẩm tra quyết toán các dự án đã hoàn thành ảnh hưởng đến công tác quản lý 

vốn đầu tư, thống kê nợ đọng và không tất toán được tài khoản của dự án, làm 

ảnh hưởng đến công tác theo dõi được giá trị tài sản hình thành sau đầu tư. 

1.2.1.5. Tài chính – Tín dụng 

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ 

đầu năm. Tổng thu ngân sách đến ngày 10/8/2019 đạt 23,247 tỷ đồng, đạt 

96,86% dự toán tỉnh giao, đạt 94,89% dự toán huyện giao, tăng 33,7% so với 

CK. Thu ngân sách đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ, cơ bản 

các sắc thuế đều thu đạt khá so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ, đặc biệt 

khoản thu thuế ngoài quốc doanh tăng 39,8% cùng kỳ, tuy nhiên một số nguồn 

thu, khoản thu còn đạt như: Thuế XDCB tư nhân, vận tải tư nhân, phí vệ sinh 

môi trường trong XDCB, trong Nhân dân... 

 Tổng chi ngân sách huyện ước 9 tháng đạt 386,5 tỷ đồng, đạt 86% dự 

toán huyện giao. 

Công tác lập, chấp hành dự toán ngân sách theo quy định, thực hiện cân 

đối ngân sách, điều hành chi một cách tích cực. Chỉ đạo, giám sát các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách bám sát dự toán chi được giao để tổ chức quản lý chi tiêu chặt 

chẽ, đúng tiêu chuẩn chế độ, định mức, tiết kiệm và có hiệu quả. Chi thường 

xuyên cơ bản đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi phục vụ nhiệm vụ chính trị và đảm 

bảo an sinh xã hội; 6 tháng đầu năm đã thực hiện hỗ trợ kịp thời các nhiệm vụ 

phát sinh ngoài dự toán.  Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo kế hoạch 

được giao và phát huy được hiệu quả vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho 

các công trình, dự án quan trọng của huyện và trả nợ khối lượng hoàn thành, bố 

trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019 theo tiến độ thực hiện.  
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Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, nguồn 

lực để bố trí cải tạo, nâng cấp đầu tư các hạng mục phụ trợ, đặc biệt là trong 

Chương trình xây dựng nông thôn mới lớn, nguồn chi khác của ngân sách huyện 

eo hẹp nên khó khăn trong cân đối các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đầu 

năm. Việc giải ngân vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển sản 

xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo còn đạt thấp, công tác huy động nguồn lực trong các lĩnh vực y tế, văn 

hoá còn hạn chế. 

Hoạt động tín dụng ngân hàng luôn đảm bảo nguồn vốn huy động đáp ứng 

nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân; nguồn vốn vay được thực hiện có 

hiệu quả, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.2.1.5. Công tác tài nguyên môi trường 

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn huyện, thực hiện công bố công khai Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 theo quy định, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng đất đai về giao 

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện, hoàn 

thành công tác thống kê đất đai năm 2018 theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo thực 

hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên 

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất; tập trung giải quyết các trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân làm nhà trên đất nông nghiệp; rà soát các trường hợp hiến, 

tặng đất để xây dựng các công trình công cộng làm cơ sở chỉnh lý biến động 

đất đai theo quy định. 

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi 

trường được tăng cường, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tăng 

cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động 

khai thác, sử dụng nước, khai thác khoáng sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền trên địa bàn huyện; công 

tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau dịp tết Nguyên Đán và tại các lễ hội 

trên địa bàn huyện được thực hiện đảm bảo, kết hợp với việc tuyên truyền vận 

động nhân dân thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm 

môi trường; chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại vùng nông thôn theo hình thức xã hội hóa; 

thực hiện đấu thầu dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị 

trấn Bắc Sơn và hướng dẫn đơn vị trúng thầu ký hợp đồng thu gom, vận chuyển 

rác thải trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn theo quy định. 
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1.2.2. Lĩnh vực văn hóa -  xã hội 

1.2.2.1. Công tác đảm bảo an ninh xã hội 

Công tác xoá đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh 

xã hội được tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời; đã tổ chức thăm hỏi, tặng 2.173 

xuất quà cho người có công, đối tượng bảo trợ, trị giá trên 812 triệu đồng trong 

dịp lễ Tết; 9 tháng đầu năm đã có trên 1.000 lao động được tạo việc làm mới; 

Việc giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách người có công được đảm 

bảo kịp thời, đúng đối tượng và chế độ, hơn 500 người có công và thân nhân 

được trợ cấp hàng tháng, với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; Công tác bảo trợ xã hội 

cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đảm bảo cho người dân có cuộc 

sống ổn định, giảm bớt khó khăn cho những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, đã 

chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ hơn 4,8 tỷ đồng, trợ cấp cứu đói cho 

194 hộ, với 710 nhân khẩu, với tổng số gạo là 10,65 tấn; công tác giảm nghèo đã 

được rà soát đánh giá đúng tình hình về tỷ lệ hộ nghèo của huyện, giúp các 

ngành, địa phương có giải pháp chỉ đạo sát hơn; thực hiện có hiệu quả công tác 

giải quyết chế độ chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, qua đó đã góp phần ổn 

định an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chính sách, chương trình, 

dự án đầu tư hỗ trợ cho đồng bào vùng dân tộc như: Chương trình giảm nghèo; 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND 

ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Tất cả các chương trình, dự án, 

chính sách đã được quan tâm triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế xã 

hội đối với vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, thúc đẩy công tác xóa đói 

giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 

huyện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với 

Đảng và Nhà nước. 

Các tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động lành mạnh, hướng thiện chấp 

hành tốt các quy định của pháp luật. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở có tôn 

giáo luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân trên địa bàn tăng 

cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào 

tôn giáo có nhận thức đúng đắn về chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của 

Đảng và Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ, giáo dân thực hiện các 

nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ, nhà nguyện, điểm nhóm đã đăng ký.  

1.2.2.2. Văn hoá Thông tin - Thể dục thể thao 

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - thông tin được tăng cường 

thực hiện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2019, có 13.796/16.738 hộ gia đình đăng ký 

xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; có 142/185 khu dân cư đăng ký danh 

hiệu "Khu dân cư văn hóa"; 125/125 cơ quan đăng ký xây dựng danh hiệu "Cơ 

quan đạt chuẩn văn hóa".  Công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa tiếp tục 

được duy trì. Tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các 
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ngày lễ, tết tạo được không khí vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với phong 

tục tập quán. Các hoạt động của Bảo tàng, Thư viện được duy trì thường xuyên 

đón khách đến thăm quan và tra cứu; công tác Truyền thanh - Truyền hình đảm 

bảo đáp ứng được nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân. 

1.2.2.3. Giáo dục - Đào tạo 

Năm học 2018 - 2019 toàn huyện có 62 trường (giảm 02 trường so với 

năm học 2017-2018 do sáp nhập trường), trong đó 58 trường trực thuộc Phòng 

Giáo dục, 03 trường trực thuộc Sở Giáo dục và 01 Trung tâm GDNN- GDTX, 

691 nhóm, lớp học (giảm 6 lớp); với 16.365 học sinh (tăng 207 HS, so với năm 

học 2017-2018)
6
.  

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành có 1.608 người. 

Cơ sở vật chất được quan tâm, đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của 

các cấp học
7
. Tập trung các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia NTM, 

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học, Đề án xây dựng nhà bếp cho trường 

mầm non, nhà bếp liền kề nhà ăn cho trường phổ thông dân tộc bán trú, Đề án 

nhà vệ sinh. Để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường, góp phần đảm bảo các 

điều kiện cho công tác dạy - học, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
8
. 

Tăng cường vận động, huy động được nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các doanh 

nghiệp và nhân dân để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, 

giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Các trường học ổn định nền nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tổ 

chức và tham gia các cuộc thi, kỳ thi do ngành tổ chức; hoàn thành công tác thi, 

kiểm tra đánh giá cuối năm, chất lượng giáo dục được giữ vững. 

1.2.2.4. Y tế - công tác Dân số - KHHGĐ 

Duy trì thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân 

dân, y tế dự phòng, quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân, công tác truyền thông 

về Dân số - KHHGĐ tiếp tục được duy trì; công tác phòng, chống dịch bệnh 

được duy trì thực hiện tốt; Trung tâm Y tế huyện, các Phòng khám Đa khoa khu 

vực và Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, đảm 

bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn; bố trí 

đội ngũ y, bác sĩ duy trì chế độ trực 24/24 giờ theo quy định.  

                                                 
6 Trong đó: Cấp Mầm non 20 trường, 200 lớp (nhà trẻ 43 nhóm, mẫu giáo 157 lớp) với 4.729 trẻ; Cấp 

Tiểu học 19 trường, 306 lớp với 6.013 học sinh; Cấp THCS 130 lớp với 3.801 học sinh. Cấp THPT: 2 trường 48 

lớp 1645 học sinh; TTGDNN-GDTX  6 lớp với 177  học viên.  
7
 Toàn huyện năm học 2018 - 2019 có 635 phòng học, trong đó 443 phòng học kiên cố (69,8%); 99 

phòng bán kiên cố (15,6%); 84 phòng tạm (13,2%); 09 phòng mượn, nhờ (1,4 %). Số phòng học bộ môn, phòng 

chức năng: 106 phòng, trong đó kiên cố: 95 phòng  (89,6%); 4 phòng bán kiên cố (3,8%); 7 phòng tạm (6,6%). 

Phòng hành chính quản trị: 215 phòng, trong đó kiên cố 140 phòng (65,1%); bán kiên cố 45 phòng (20,9%), tạm 

30 phòng(14%). Phòng công vụ: 103 phòng, trong đó: kiên cố 11 phòng (10,7%); bán kiên cố 82 phòng (79,6%); 

tạm 10 phòng (9,7%). 
8
 Các công trình xây dựng mới: 19 phòng học; 06 phòng học bộ môn; 05 bếp ăn, 02 nhà bếp liền kề nhà 

ăn, 01 nhà ăn, 07 nhà vệ sinh, đổ mới 04 sân bê tông. Ngoài ra, tu sửa được 68 phòng học, 13 phòng học bộ môn. 
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Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Tiếp tục 

duy trì hoạt động khu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng 

Methadone. 

1.2.2.5. Chính sách xã hội – công tác dân tộc
 

Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền 

cơ sở, công tác thi đua khen thưởng được thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, 

quy trình. Hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, 

đơn vị sự nghiệp; xây dựng Đề án điều chỉnh tinh giản biên chế giai đoạn 

2015-2021 đảm bảo theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Xây dựng bổ sung 

Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 

và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố trên 

địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chỉ thị về sáp nhập các thôn, khối 

phố đối với 13 xã có thôn dưới 50 hộ trên địa bàn huyện; đã có 07/13 xã tổ 

chức lấy ý kiến Nhân dân; xây dựng Đề án sáp nhập địa giới hành chính xã 

Hữu Vĩnh với thị trấn Bắc Sơn.  

1.2.3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội.   

1.2.3.1. Công tác Quốc phòng
 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự, duy trì 

thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân đạt 

100% chỉ tiêu giao. Tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 

đúng quy định; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đúng kế hoạch, bảo đảm 

nội dung, thời gian, kết qaủ đạt loại khá, tuyệt đối an toàn. Tham gia Hội thao 

quốc phòng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức, kết quả nhất toàn đoàn. Thực 

hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tổng kết thực hiện Quyết định 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; kết luận địa bàn theo 

Đề án 1237 đúng quy định. 

1.2.3.1. Công tác đảm bảo An ninh, trật tự an toàn xã hội.
 

 Trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương. UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 của huyện 

đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; các cơ quan 

chức năng chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các chủ 

trương, giải pháp nhằm đảm bảo ann ninh trật tự: Trên lĩnh vực an ninh chính 

trị, bảo đảm sự hoạt động bình thường của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, không để các thế lực thù 

địch, phản động lôi kéo, kích động chống đối, không có vấn đề nổi cộm, bức 

xúc xảy ra. Về trật tự, an toàn xã hội, cơ bản an toàn lành mạnh, các vụ án, vụ 

việc xảy ra đều khẩn trương chỉ đạo, xác minh, điều tra, xử lý dứt điểm; phạm 

pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm. Tuy nhiên, tình trạng lơ là, mất cảnh 
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giác không đảm bảo an toàn về tự bảo vệ tài sản còn xảy ra ở một số đơn vị, 

trường học. Tình hình hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn 

tiềm ẩn phức tạp ở một số địa bàn, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, 

cờ bạc, số đề…, tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy(thuốc phiện) còn 

diễn ra ở nhiều địa bàn. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

2.1.1. Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đến 31/12/2019 

Trên cơ sở các công trình dự án đã thực hiện trong năm 2019 và cân đối 

các chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện trong năm 2019 theo Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 2777/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn). Kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu sử dụng đất được duyệt của huyện Bắc Sơn như sau: 

Bảng 01: Kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đến 31/12/2019 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

năm 2019 

Kết quả thực hiện 31/12/2019 

Diện tích  

So sánh với chỉ tiêu được duyệt 

đến năm 2019 

Tăng(+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 

NHIÊN 
  69.941,38 69.941,38   100,00 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 40.798,17 40.863,04  64,87 99,84 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.526,73 4.527,88  1,15 99,97 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 863,70 861,48  -2,22 99,74 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.686,22 5.727,59  41,37 99,28 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.905,71 1.910,59  4,88 99,74 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.260,86 5.260,86    100,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 936,75 936,75    100,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22.315,86 22.334,30  18,44 99,92 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 163,53 163,90  0,37 99,77 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,51 1,17  -1,34 46,61 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3.232,89 3.158,04  -74,85 97,68 

2.1 Đất quốc phòng CQP 28,75 28,75    100,00 

2.2 Đất an ninh CAN 1,02 0,80  -0,22 78,13 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       #DIV/0! 

2.4 Đất khu chế xuất SKT       #DIV/0! 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN       #DIV/0! 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,81 0,92  -0,89 50,83 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,03 0,13  -1,90 6,40 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS       #DIV/0! 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được 

duyệt 

năm 2019 

Kết quả thực hiện 31/12/2019 

Diện tích  

So sánh với chỉ tiêu được duyệt 

đến năm 2019 

Tăng(+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.363,72 1.335,63  -28,09 97,94 

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,08 2,05  -0,03 98,66 

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,58 3,25  -0,33 90,76 

2.9.3 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào 

tạo 
DGD 37,55 36,96  -0,59 98,42 

2.9.4 
Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể 

thao 
DTT 14,57 13,40  -1,17 91,97 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 16,67 16,15  -0,52 96,88 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 19,69 1,52  -18,17 7,72 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,44 3,94  -1,50 72,43 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 940,69 947,92  7,23 100,77 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 40,35 31,70  -8,65 78,57 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,62 6,46  -0,16 97,64 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,03 0,93  -1,10 45,74 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,38 0,38    100,00 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 65,97 65,97    100,00 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 50,64 31,37  -19,27 61,95 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 13,26 12,10  -1,16 91,25 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV         

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 3,04 2,40  -0,64 78,96 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 670,14 670,33  0,19 99,97 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,13 0,13    100,00 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04 0,04    100,00 

2.27 
Đất xây dựng công trình sự nghiệp 

khác 
DSK         

2.28 Đất công trình công cộng khác DCK 0,47 0,47    100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 25.910,32 25.920,30  9,98 99,96 

6 Đất đô thị KDT 316,64 316,64    100,00 

a) Đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2019 là  40.863,04 ha, phần diện tích 

chưa thực hiện được so với kế hoạch đã được duyệt năm 2019 (40.798,17 ha) là 

64,87 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: Thực hiện được 4.527,88 ha, diện tích chưa thực hiện 

được theo kế hoạch là 1,15 ha. Nguyên nhân do một số công trình lấy vào đất 

trồng lúa chưa được thực hiện như: Mở rộng khu di tích Nhà Nghè, thôn Yên 

Lãng Thị trấn Bắc Sơn, Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ xã Tân Tri, Mở rộng sân 

miếu Xa Vùn xã Trấn Yên, … 
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- Đất trồng cây hàng năm khác: Thực hiện được 5.727,59 ha, đạt 99,28%  

diện tích chưa thực hiện được theo kế hoạch là 41,37 ha. Nguyên nhân do một 

số công trình lấy vào đất trồng cây hàng năm khác chưa thực hiện được như: Mở 

rộng đường ĐH 70 (Tân Sơn - Lân Hát) xã Quỳnh Sơn, mở mới đường tránh Thị 

Trấn Bắc Sơn, đường giao thông trục xã Chiến Thắng (đoạn từ 

Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri), … 

- Đất trồng cây lâu năm: Thực hiện được 1.910,59 ha, đạt 99,74%, diện 

tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 4,88 ha. Nguyên nhân do 

một số công trình lấy vào đất trồng cây lâu năm chưa thực hiện được như: Mở 

mới đường tránh Thị Trấn Bắc Sơn, mở rộng đường ĐH 70 (Tân Sơn - Lân Hát) 

xã Quỳnh Sơn, … 

- Đất rừng phòng hộ: Thực hiện được 5.260,86  ha. Đây là diện tích rừng 

được khoanh nuôi bảo vệ phòng hộ trên địa bàn huyện. 

- Đất rừng đặc dụng: Thực hiện được 936,75 ha. Đây là diện tích rừng 

được khoanh nuôi bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn huyện. 

- Đất rừng sản xuất: Thực hiện được 22.334,30 ha, diện tích chưa thực 

hiện theo kế hoạch là 18,44 ha. Nguyên nhân do các hạng mục công trình lấy 

vào đất rừng sản xuất chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt: Mỏ 

đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý, Mỏ đất san lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý, … 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Thực hiện được 163,90 ha, diện tích chưa thực 

hiện theo kế hoạch là 0,37 ha. Nguyên nhân do các công trình lấy vào đất nuôi 

trồng thủy sản chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch được duyệt: Điểm du 

lịch sinh thái Xã Tân Hương, Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh khai (Ao Huyện ủy cũ), Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại 

Khối phố  Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm giống cũ), … 

- Đất nông nghiệp khác: Thực hiện được 1,17 ha, đạt 46,61% so với kế 

hoạch được duyệt (2,51 ha). Diện tích thực hiện thấp hơn 1,34 ha do không thực 

hiện được công trình trang trại chăn nuôi bò tại xã Tân Hương. 

b) Đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2019 là 3.158,04 ha, đạt 97,68% 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (3.232,89 ha). Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Đến năm 2019 là 28,75 ha, đạt 100,00% so với kế 

hoạch được duyệt (28,75 ha).  

- Đất an ninh: Đến năm 2019 là 0,80  ha, đạt 78,13%  so với kế hoạch được 

duyệt (1,02 ha). Diện tích thực hiện thấp hơn 0,22 ha do không thực hiện được 

công trình Cụm công an 6 xã: Vũ Sơn, Chiến Thắng, Vũ Lễ, Đồng Ý, Vạn Thủy, 

Tân Tri. 

- Đất thương mại - dịch vụ: Đến năm 2019 là 0,92 ha, đạt 50,83% thấp hơn 

0,89 ha so với kế hoạch được duyệt (1,81) ha. Nguyên nhân do một số công trình 

lấy vào đất thương mại - dịch vụ chưa thực hiện được như: Mở rộng Bến xe 

khách huyện Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn, mở rộng chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn. 



19 

 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Đến năm 2019 là 0,13 ha, đạt 6,40% 

thấp hơn 1,90 ha so với kế hoạch được duyệt (2,03 ha). Do không thực hiện được 

công trình đầu tư cơ sở chế biến Nông sản phân bón hữu cơ và Thuốc bảo vệ sinh 

học tại xã Vũ Sơn. 

- Đất phát triển hạ tầng: Đến năm 2019 là 1.335,63 ha, đạt 97,94% thấp 

hơn 28,09 ha so với kế hoạch được duyệt (1.363,72 ha). Nguyên nhân do một số 

hạng mục công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt: Mở mới 

đường tránh Thị trấn Bắc Sơn, Mở rộng Bến xe khách huyện Bắc Sơn, Đường 

ĐH 70 (Tân Sơn - Lân Hát) xã Quỳnh Sơn, đường giao thông trục xã Chiến 

Thắng (đoạn từ Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri), ... 

- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Đến năm 2019 là 16,15 ha, đạt 96,88%  

thấp hơn 0,52 ha so với kế hoạch được duyệt (16,67 ha). Nguyên nhân do một số 

công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Mở rộng khu di tích Nhà 

Nghè, thôn Yên Lãng Thị Trấn Bắc Sơn. 

- Đất danh lam, thắng cảnh: Đến năm 2019 là 1,52  ha, đạt 7,72% thấp 

hơn 18,17 ha so với kế hoạch được duyệt (19,69 ha). Nguyên nhân do một số 

công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Điểm du lịch sinh thái Xã 

Tân Hương. 

- Đất bãi thải, xử lý rác thải: Đến năm 2019 là 3,94 ha, đạt 72,43% thấp 

hơn 1,50 ha so với kế hoạch được duyệt (5,44 ha). Nguyên nhân do một số hạng 

mục công trình chưa thực hiện được: Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt Thị 

trấn Bắc Sơn, Mở rộng bãi xử lý rác thải huyện Bắc Sơn Xã Đồng Ý. 

- Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2019 là 947,92 ha. Nguyên nhân do một số 

dự án lấy vào đất ở tại nông thôn chưa được thực hiện theo kế hoạch được duyệt: 

Mở rộng đường Mỏ Đẩu - Nà Nâm; Mở rộng đường Mỏ Đẩu - Lân Nghiến; Mở 

rộng đường Nà Nâm - Nà yêu - Mỏ Pia, Đường giao thông trục xã Chiến Thắng 

(đoạn từ Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri) Xã Chiến Thắng, … 

- Đất ở tại đô thị: Đến năm 2019 là 31,70 ha, 78,57% thấp hơn 8,65 ha so 

với kế hoạch được duyệt (40,35 ha). Nguyên nhân do một số dự án lấy vào đất đô 

thị chưa được thực hiện theo phương án kế hoạch đã được duyệt: Mở rộng bến xe 

khách huyện Bắc Sơn Thị Trấn Bắc Sơn, Mở mới đường tránh Quốc lộ 1B.    

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Đến năm 2019 là 6,46 ha, đạt 97,64% thấp 

hơn 0,16 ha so với kế hoạch được duyệt (6,62 ha). Nguyên nhân do dự án lấy 

vào đất xây dựng trụ sở cơ quan chưa được thực hiện theo phương án kế hoạch 

được duyệt: Đấu giá quyền sử dụng khu đất Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện, tại Khối phố  Hoàng Văn Thụ tại Thị trấn Bắc Sơn. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Đến năm 2019 là 0,93 ha, đạt 

45,74% thấp hơn 1,10 ha so với kế hoạch được duyệt (2,03 ha). Nguyên nhân do 

một số công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Đất trụ sở các công 

trình công cộng quy hoạch mới (theo tuyến đường tránh). 
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- Đất cơ sở tôn giáo: Đến năm 2019 là 0,38 ha, đạt 100,00% so với kế 

hoạch được duyệt (0,38 ha).  

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Đến năm 2019 

là 65,97 ha, đạt 100,00% so với kế hoạch được duyệt (65,97 ha).  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến năm 2019 là 31,37 ha, 

đạt 61,95% thấp hơn 19,27 ha so với kế hoạch được duyệt (50,64 ha). Nguyên 

nhân do một số công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Mỏ Đất san 

lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý, Mỏ Đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý, Cơ sở kinh 

doanh vật liệu xây dựng Xã Tân Thành. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Đến năm 2019 là 12,10 ha, đạt 91,25%, thấp 

hơn 1,16 ha so với kế hoạch được duyệt (13,26 ha). Nguyên nhân do một số 

công trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Đất sinh hoạt cộng đồng 

chưa thực hiện được như: Nhà văn hóa thôn Khuổi Cay xã Vạn Thủy, Nhà văn 

hóa thôn Yên Mỹ Xã Tân Tri,… 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Đến năm 2019 là 2,40 ha, đạt 78,96% thấp hơn 

0,64 ha so với kế hoạch được duyệt (3,04 ha). Nguyên nhân do một số công 

trình chưa thực hiện được theo kế hoạch như: Sân đình Làng Mỏ, Sân Miếu Xa 

Vùn xã Trấn Yên. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Đến năm 2019 là 670,33  ha, đạt 

99,97% cao hơn 0,19 ha so với kế hoạch được duyệt (670,14 ha). Nguyên nhân 

do thống kê lại đất đai.  

- Đất mặt nước chuyên dùng: Đến năm 2019 là 0,13  ha, đạt 99,97% so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (0,13) ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Đến năm 2019 là 0,04  ha đạt 100,00% so với 

chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (0,04) ha. 

- Đất công trình công cộng khác: Đến năm 2019 là 0,47  đạt 100,00% so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (0,47) ha. 

c) Đất chưa sử dụng 

Đến năm 2019, đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn 25.920,30 ha. 

Diện tích đất chưa sử dụng chưa thực hiện được 9,98 ha so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt 25.910,32 ha. Nguyên nhân do những công trình lấy vào đất chưa sử 

dụng chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt: Trạm trung chuyển rác thải 

sinh hoạt Thị trấn Bắc Sơn, Mở rộng đường Nà Nâm - Nà yêu - Mỏ Pia, Mỏ đất 

san lấp Gia Hòa II Xã Nhất Hòa,… 

* Kết quả thực hiện các công trình, dự án trong năm 2019 

- Căn cứ theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bắc 

Sơn, Kết quả thực hiện các công trình dự án năm 2019 của huyện Bắc Sơn (các 

công trình đã thực hiện và đang thực hiện đến 31/12/2019) như sau: 
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Tổng số dự án năm trong năm 2019 là 62 dự án, diện tích quy hoạch 

1.049,12 ha. Trong đó: 

- Có 8 công trình dự án đã thực hiện năm 2019 diện tích: 959,65 ha. 

- Có 24 công trình dự án chuyển tiếp từ kế hoạch 2019 chưa thực hiện 

sang kế hoạch 2020 diện tích: 54,52 ha. 

- Có 30 công trình dự án bỏ không thực hiện năm 2019 diện tích: 34,95 ha. 

* Chi tiết xem tại “Phụ biểu 01: Kết quả thực hiện các công trình, dự 

án trong KHSDĐ năm 2019 của huyện Bắc Sơn”./. 

2.1.2 Đánh giá kết quả chuyển mục đích sử dụng đất ước đến 31/12/2019 

Bảng 02: Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất ước đến 31/12/2019 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích chuyển mục đích 

Tỷ lệ 

thực 

hiện 

Diện tích 

chuyển 

mục đích 

theo KH 

được duyệt 

Tổng 

diện tích 

đã 

chuyển 

mục đích 

(ha) 

Diện tích 

chưa 

thực 

hiện (ha) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển 

sang đất phi nông nghiệp 
NNP/PNN 75,07 15,15 59,92 20,18 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 11,66 8,37 3,29 71,78 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 40,28 4,27 36,01 10,60 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5,86 2,27 3,59 38,76 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 16,61   16,61  

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,66 0,24 0,42 36,36 

1.6 
Đất phi nông nghiệp không phải 

đất ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT 0,25 0,11  0,14 44,57  

Đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp năm 2019 

15,15 ha, đạt 20,18% phần diện tích chưa thực hiện được so với kế hoạch đã 

được duyệt năm 2019 (75,07 ha) là 59,92 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: Thực hiện được 8,37 ha, đạt 71,78% diện tích chưa thực 

hiện được theo kế hoạch được duyệt là 3,29 ha, do một số công trình lấy vào đất 

lúa chưa được thực hiện như: Đất ở khu đô thị phía Bắc Thị trấn Bắc Sơn (theo 

tuyến đường tránh), sân đình làng Mỏ, sân miếu Sa Vùn Xã Trấn Yên, mở rộng 

khu di tích Nhà Nghè, thôn Yên Lãng Thị trấn Bắc Sơn,… 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Thực hiện được 4,27 ha, đạt 10,60%  diện 

tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 36,01 ha do một số công 

trình chưa thực hiện được như: Khu đấu giá quyền sử dụng khu đất của Lâm 

Trường Bắc Sơn đã giải thể năm 2007, mở rộng đường ĐH 70 (Tân Sơn - Lân 

Hát), mở mới đường tránh Thị Trấn Bắc Sơn, đường giao thông trục xã Chiến 

Thắng (đoạn từ Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri), … 
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- Đất trồng cây lâu năm: Thực hiện được 2,27 ha, đạt 38,76%, diện tích chưa 

thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 3,59 ha do một số công trình chưa 

thực hiện được như: Chuyển mục đích sang đất ở Thị trấn Bắc Sơn, mở rộng 

đường ĐH 70 (Tân Sơn - Lân Hát), … 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 

16,61 ha. Do các hạng mục công trình lấy vào đất rừng sản xuất chưa được thực 

hiện theo đúng kế hoạch được duyệt: Mỏ đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý, Mỏ 

đất san lấp Khau Ràng xã Đồng Ý, … 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Thực hiện được 0,24 ha, đạt 36,36%, diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,42 ha. Do các công trình lấy vào 

đất nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện được theo đúng kế hoạch được duyệt: 

Khu đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố  Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm 

giống cũ), Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố Nguyễn Thị Minh khai 

(Ao Huyện ủy cũ) tại Thị trấn Bắc Sơn, mở rộng đường DH 70 (Tân Sơn - Lân 

Hát) tại xã Quỳnh Sơn, … 

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: Thực hiện được 

0,11 ha, đạt 44,57%, diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,14 ha.  

2.1.3. Đánh giá kết quả thu hồi đất ước đến 31/12/2019 

Căn cứ các hạng mục công trình thực hiện trong năm 2019, diện tích thu 

hồi đất thực hiện đến 31/12/2019 như sau: 

Bảng 03: Kết quả thu hồi đất ước đến 31/12/2019 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích thu hồi 

Diện tích 

thu hồi 

theo KH 

được duyệt 

(ha) 

Diện tích 

đã thu hồi 

năm 2019 

(ha) 

Diện tích 

chưa thực 

hiện (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI   66,36 16,04 50,32 24,17 

1  ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 60,05 15,15 44,90 25,23 

1.1 Đất trồng lúa.  LUA 9,33 8,37 0,96 89,72 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 32,23 4,27 27,96 13,25 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,69 2,27 2,42 48,45 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 13,28   13,28   

1.5 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 0,53 0,24 0,29 45,45 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 6,35 0,89 5,46 14,02 

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,21   0,21   

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,11 0,11   100 

2.2 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 0,87 0,30 0,57 34,67 

2.5 Đất ở tại nông thôn ONT 0,92 0,04 0,88 4,35 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích thu hồi 

Diện tích 

thu hồi 

theo KH 

được duyệt 

(ha) 

Diện tích 

đã thu hồi 

năm 2019 

(ha) 

Diện tích 

chưa thực 

hiện (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.6 Đất ở tại đô thị ODT 3,39   3,39   

2.7 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,13   0,13   

2.8 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,03   0,03   

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,07   0,07   

2.10 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,62 0,55 0,07 88,71 

 Đất chưa sử dụng CSD   0,39 -0,39  

Năm 2019 tổng diện tích đất thu hồi 66,36 ha. Trong đó: 

a) Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp thu hồi năm 2019 là 15,15 ha, đạt 25,23%, phần 

diện tích chưa thực hiện được so với kế hoạch đã được duyệt năm 2019 (60,05 

ha) là 44,90 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa: Thực hiện được 8,37 ha, diện tích chưa thực hiện được 

theo kế hoạch được duyệt là 0,96 ha, do một số công trình lấy vào đất lúa chưa 

được thực hiện như: Đất ở khu đô thị phía Bắc Thị trấn Bắc Sơn (theo tuyến 

đường tránh), sân đình làng Mỏ, sân miếu Sa Vùn Xã Trấn Yên, mở rộng khu di 

tích Nhà Nghè, thôn Yên Lãng Thị trấn Bắc Sơn,… 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Thực hiện được 4,27 ha, đạt 13,25%  diện 

tích chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 27,96 ha do một số công 

trình chưa thực hiện được như: Khu đấu giá quyền sử dụng khu đất của Lâm 

Trường Bắc Sơn đã giải thể năm 2007, mở rộng đường ĐH 70 (Tân Sơn - Lân 

Hát), mở mới đường tránh Thị Trấn Bắc Sơn, đường giao thông trục xã Chiến 

Thắng (đoạn từ Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri), … 

- Đất trồng cây lâu năm: Thực hiện được 2,27 ha, đạt 48,45%, diện tích 

chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt là 4,69 ha do một số công trình 

chưa thực hiện được như: Chuyển mục đích sang đất ở, mở rộng đường ĐH 70 

(Tân Sơn - Lân Hát), … 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 

13,28 ha. Do các hạng mục công trình lấy vào đất rừng sản xuất chưa được thực 

hiện theo kế hoạch được duyệt: Mỏ đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý, Mỏ đất san 

lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý, … 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Thực hiện được 0,24 ha, đạt 45,45%, diện tích 

chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,29 ha. Do các công trình lấy vào 

đất nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt: Khu đấu 

giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố  Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm giống cũ), 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố Nguyễn Thị Minh khai (Ao Huyện 

ủy cũ) tại Thị trấn Bắc Sơn, mở rộng đường DH 70 (Tân Sơn - Lân Hát) tại xã 

Quỳnh Sơn, … 
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b) Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi năm 2019 là 0,74 ha, đạt 11,66% so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (6,35 ha). Trong đó: 

- Đất thương mại - dịch vụ: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt là 0,21 ha. Do một số công trình lấy vào đất thương mại - dịch vụ chưa 

thực hiện được như: Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Mở rộng Chợ trung tâm thị 

trấn Bắc Sơn, Mở rộng Bến xe khách huyện Bắc Sơn Thị trấn Bắc Sơn. 

- Đất sản xuất phi nông nghiệp: Thực hiện được 0,11 ha đạt 100,00% so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (0,11 ha). Do thực hiện được công trình Đấu 

giá đất Trạm cơ khí, cơ điện nông nghiệp tại xã Long Đống. 

- Đất phát triển hạ tầng: Đến năm 2019 là 0,30 ha, đạt 34,67% so với kế 

hoạch được duyệt (0,87 ha. Một số hạng mục công trình lấy vào đất phát triển hạ 

tầng chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt: Đấu giá đất Trạm y tế xã 

Đồng Ý, Xây dựng mới chợ trung tâm xã Vũ Lễ,… 

- Đất ở tại nông thôn: Đến năm 2019 là 0,04 ha, đạt 4,35% so với kế 

hoạch được duyệt (0,92 ha). Nguyên nhân do một số công trình lấy vào đất ở 

tại nông thôn chưa được thực hiện theo kế hoạch được duyệt như: Mở rộng 

đường DH 70 (Tân Sơn - Lân Hát), Đường giao thông trục xã Chiến Thắng 

(đoạn từ Km96+080/QL1B đi xã Tân Tri),… 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 

3,39 ha. Nguyên nhân do một số công trình lấy vào đất ở tại đô thị chưa 

được thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt như: Mở rộng bến xe khách 

huyện Bắc Sơn,… 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch 

được duyệt là 0,13 ha. Nguyên nhân do một số công trình lấy vào đất xây dựng 

trụ sở cơ quan chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt như: Đấu giá 

quyền sử dụng khu đất: Cung Giao thông Ngả Hai, tại thôn Ngả Hai Xã Vũ Lễ,…  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích chưa thực hiện 

theo kế hoạch được duyệt là 0,03 ha. Nguyên nhân do một số công trình lấy vào 

đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp chưa thực hiện được theo kế hoạch 

được duyệt như: Đấu giá quyền sử dụng khu đất Trụ sở Ngân hàng Chính sách 

xã hội huyện, tại Khối phố  Hoàng Văn Thụ, ... 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt là 0,07 ha. Nguyên nhân do một số công trình lấy vào đất sinh hoạt cộng 

đồng chưa thực hiện được theo kế hoạch được duyệt như: Phòng khám ĐKKV 

Ngã Hai tại xã Vũ Lễ,… 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Đến năm 2019 là 0,55 ha, đạt 88,71% 

so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt (0,62) ha. Nguyên nhân do một số công 

trình lấy vào đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối chưa thực hiện được theo kế hoạch 

được duyệt như: Mở rộng đường nối Xã Tân Hòa (huyện Bình Gia) - Xã Vạn 

Thủy (huyện Bắc Sơn),… 
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2.1.4. Đánh giá kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng ước đến 

31/12/2019 

Bảng 04: Kết quả thực hiện đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng ước 

đến 31/12/2019 

Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Theo kế 

hoạch SDĐ 

năm 2019 

được duyệt 

Theo kết 

quả thực 

hiện năm 

2019 

Chưa thực 

hiện theo 

kế hoạch 

được duyệt 

Tỷ lệ thực 

hiện kế 

hoạch (%) 

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

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA 

SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 
  953,04 943,83 9,21 99,03 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 923,44 923,44 
 

100,00 

 Đất rừng đặc dụng RDD 923,44 923,44  100,00 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 29,60 0,39 29,21 1,32 

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD     

2.2 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1,50  1,50 1,50 

2.3 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 0,37 0,37  100,00 

2.4 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,70  0,70  

2.5 Đất ở tại đô thị ODT 0,01  0,01  

2.6 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 27,00  27,00  

2.7 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,02 0,02   

Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2019 là 923,83 ha, đạt 96,94%,  

phần diện tích chưa thực hiện được so với kế hoạch đã được duyệt năm 2019 

(953,04 ha) là 29,21 ha. Trong đó: 

a) Đất nông nghiệp 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 

năm 2019 là 923,44 ha, đạt 100,00%, phần diện tích chưa thực hiện được so với 

kế hoạch đã được duyệt năm 2019 (923,44 ha. Trong đó: 

- Đất rừng đặc dụng: Đến năm 2019 là 923,44 ha, đạt 100,00% so với kế 

hoạch đã được duyệt năm 2019 do thực hiện được công trình quy hoạch rừng 

đặc dụng tại xã Bắc Sơn. 

b) Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông 

nghiệp năm 2019 là 20,39 ha, đạt 68,89% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 

(29,60 ha). Trong đó: 
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- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được 

duyệt là 1,50  ha. 

- Đất danh lam thắng cảnh: Đến năm 2019 là 0,37 ha, đạt 100,00% so với kế 

hoạch đã được duyệt do thực hiện được công trình Khu du lịch sinh thái Mỏ Mắm. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch 

được duyệt là 0,70  ha. 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích chưa thực hiện theo kế hoạch được duyệt là 0,01 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Đến năm 2019 là 20,00 ha, 

đạt 74,07% so với kế hoạch đã được duyệt, diện tích chưa thực hiện theo kế 

hoạch được duyệt là 7,00 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Đến năm 2019 là 0,02 ha, đạt 100,00% so với 

kế hoạch đã được duyệt do thực hiện được công trình nhà văn hóa xã Tân Lập.  

2.2. Đánh giá tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

- Nhìn chung việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn 

huyện đã đạt được những thành quả nhất định. Kết quả thực hiện so với các chỉ 

tiêu được duyệt năm 2019 là một thành tựu lớn không chỉ về lĩnh vực sử dụng 

đất mà còn khẳng định quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện 

trong năm qua.  

Tuy nhiên, cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho một số chỉ 

tiêu có kết quả thực hiện đạt thấp hoặc cao hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt trong đó đặc biệt là đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất trụ sở cơ 

quan, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm, đất chưa sử dụng,... Nguyên 

nhân là do thay đổi một số chỉ tiêu thống kê, thay đổi cách xác định diện tích 

của một số loại đất, mặt khác trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 việc phát 

triển sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện khá 

mạnh mẽ, trên quy mô diện tích lớn, việc quy hoạch dân cư và các khu vực của 

một số dự án lớn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc triển khai chậm như: 

các dự án giao thông, các công trình phát triển dân sinh (công trình giáo dục, 

văn hóa)… và có nhiều dự án đăng ký nhu cầu sử dụng đất với quy mô diện tích 

khá lớn nhưng thực tế triển khai thì thấp hơn nhiều (đặc biệt đất ở). 

Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện mặc dù đã đạt 

được những thành quả nhất định, song do nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn còn 

bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, được thể hiện ở các mặt sau: 

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa 

được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có 

liên quan đến sử dụng đất chưa đồng bộ. 

- Chính sách bồi thường và giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng, gây 

nhiều khó khăn khi Nhà nước thu hồi đất, làm chậm tiến độ xây dựng, thực hiện 

các công trình kế hoạch. 

- Nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, gây khó khăn trong việc triển khai xây dựng 

các công trình cơ sở hạ tầng,... dẫn đến nhiều công trình trong kế hoạch không 

được triển khai. 
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- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải 

lùi tiến độ thực hiện. 

2.3. Đánh giá những nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 

- Sự phối kết hợp trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của chính 

quyền huyện, xã, các cơ quan đoàn thể, các ngành tại huyện chưa chặt chẽ, chưa 

thoát khỏi tình trạng các quy hoạch ngành có sử dụng đất còn chồng chéo nhau. 

- Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước, 

khả năng huy động vốn chưa đáp ứng được yêu cầu do đó còn nhiều dự án, công 

trình chưa đáp ứng được về tiến độ và chất lượng.  

- Do quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn ban hành còn 

chậm, không đồng bộ, một số chỉ tiêu sử dụng đất thay đổi liên tục gây khó khăn 

cho việc xây dựng phương án kế hoạch sử dụng đất cũng như quản lý kế hoạch 

sử dụng đất. 

- Quy định trong thời gian qua về việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất còn nhiều điểm chưa hợp lý, chồng chéo nội dung giữa các cấp. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất  

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Lạng Sơn đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ. 

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đã tổng hợp các 

danh mục công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh có trên địa bàn huyện thực 

hiện trong năm 2020. 

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

Căn cứ để dự báo nhu cầu sử dụng đất năm 2020 

+ Quyết định 988/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2016) huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 

+ Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định 2641/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 

huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định  2591/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 
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+ Quyết định 2777/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

+ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 

2020) tỉnh Lạng Sơn; 

+ Công văn số 466/UBND-KTN ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn đã phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp 

tỉnh; 

+ Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn; 

- Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2019; 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018; phương hướng, 

nhiệm vụ công tác năm 2019; 

- Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương 

hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019. 

Dự báo nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 như sau: 

Phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn ngành sản xuất nông nghiệp với 

công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, tăng tỷ trọng trong ngành chăn 

nuôi, xây dựng các vùng chuyên canh, cây, con, mở rộng và ổn định thị trường 

tiêu thụ sản phẩm. 

Dự kiến, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 có 40.814,91 ha chiếm 

58,36% tổng diện tích tự nhiên. Cụ thể như sau: 

- Nhóm đất sản xuất nông nghiệp: Dự kiến đến năm 2020 diện tích đất này 

có 12.131,46 ha, phân bổ trên tất cả 19 xã và thị trấn Bắc Sơn. 

- Đất lâm nghiệp: Để đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng trong tương lai, góp 

phần nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường sống, phát triển kinh tế, xã hội của 

địa phương. Dự kiến đến năm 2020 cần 28.518,84 ha diện tích đất lâm nghiệp 

phân bố trên địa bàn 19 xã. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: để đảm bảo được chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội của huyện, nhu cầu đất nuôi trồng thủy sản của huyện cần 163,44 ha. 

Dự báo nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 như sau: 

Nhằm đáp ứng nhu cầu đô thị hóa và một số điểm dân cư, giải quyết nhu 

cầu giao thông, thủy lợi, đất ở, đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ 

tập trung, đất di tích danh thắng, xây dựng phát triển hạ tầng, khu du lịch,… trên 
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địa bàn huyện, đến năm 2020 đất phi nông nghiệp chiếm 4,60% tổng diện tích tự 

nhiên. Bao gồm các loại đất sau: 

- Đất quốc phòng: 28,75 ha; 

- Đất an ninh: 0,80 ha; 

- Đất thương mại – dịch vụ: 0,71 ha; 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,13 ha; 

- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 1.337,61 ha; 

- Đất di tích lịch sử - văn hóa: 16,67 ha; 

- Đất danh lam, thắng cảnh: 19,69 ha; 

- Đất bãi thải, xư lý chất thải: 4,64 ha; 

- Đất ở tại nông thôn 963,54 ha; 

- Đất ở tại đô thị: 31,97 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 6,41 ha; 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,93 ha; 

- Đất cơ sở tôn giáo: 0,38 ha; 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 65,97 ha; 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 50,37 ha; 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 12,07 ha; 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: 2,40 ha; 

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 670,33 ha; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: 0,13 ha; 

- Đất phi nông nghiệp khác: 0,04  ha; 

- Đất công trình công cộng khác: 0,47 ha; 

Dự báo nhu cầu sử dụng đất đô thị: Bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên 

của thị trấn Bắc Sơn 316,64 ha. 

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

Căn cứ theo kết quả đánh giá việc thực hiện các công trình dự án trong 

năm 2019 của huyện Bắc Sơn. Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 

huyện sẽ chuyển tiếp một số công trình chưa thực hiện sang thực hiện tiếp trong 

năm 2020. Danh mục các công trình dự án năm 2018, năm 2019 chuyển sang 

năm 2020 có 25 dự án, diện tích chuyển tiếp và điều chỉnh diện tích: 56,11 ha. 

Bảng 05: Danh mục các công trình dự án của năm 2019 chuyển sang năm 2020 

STT Hạng mục 

Diện tích 

ăng thêm 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Ghi chú 

1 Mở rộng Bến xe khách huyện Bắc Sơn 0,16 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

2 Hồ chứa nước thôn Lân Kẽm 0,12 Xã Vũ Lễ 
Chuyển tiếp 

KH2018 

3 Cấy các Trạm biến áp chống quá tải lưới điện 0,02 Xã Tân Thành Chuyển tiếp 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

ăng thêm 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Ghi chú 

và giảm tổn thất điện năng các khu vực 

huyện Bắc Sơn 
0,02 Xã Quỳnh Sơn 

0,02 Thị trấn Bắc Sơn 

0,02 Xã Vũ Lăng 

0,02 Xã Vũ Lễ 

0,02 Xã Nhất Tiến 

0,01 Xã Chiêu Vũ 

0,01 Xã Hưng Vũ 

0,01 Xã Bắc Sơn 

0,01 Xã Chiến Thắng 

4 

Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV giữa 2 lộ 

374E13.1 Đồng Mỏ (Lạng Sơn) và lộ 

371E6.8 Quan Sơn (Thái Nguyên) 

0,02 Xã Long Đống 

Chuyển tiếp 

0,02 Xã Tân Hương 

0,02 Xã Vũ Lăng 

0,02 Xã Nhất Hòa 

0,02 Xã Hữu Vĩnh 

0,02 Thị trấn Bắc Sơn 

0,02 Xã Tân Tri 

0,02 Xã Đồng Ý 

0,02 Xã Vũ Lễ 

5 Nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ 0,10 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

6 Trạm y tế xã Tân Thành 0,08 Xã Tân Thành Chuyển tiếp 

7 Mở rộng Trạm y tế xã Chiêu Vũ 0,01 Xã Chiêu Vũ Chuyển tiếp 

8 Phòng khám Đa khoa khu vực 0,32 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

9 Mở rộng Chợ xã Vũ Lễ 0,71 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

10 Mở rộng Chợ xã Tân Thành 0,04 Xã Tân Thành Chuyển tiếp 

11 Mở rộng Chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn 0,04 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

12 
Mở rộng khu di tích Nhà Nghè, thôn Yên 

Lãng 
0,52 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

13 Điểm du lịch sinh thái Xã Tân Hương 18,17 Xã Tân Hương Chuyển tiếp 

14 Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt 0,70 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

15 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Cửa hàng 

thương mại dịch vụ tổng hợp tại thôn Ngả 

Hai 

0,04 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

16 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Cung Giao 

thông Ngả Hai, tại thôn Ngả Hai 
0,06 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

17 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất của Lâm 

Trường Bắc Sơn đã giải thể năm 2007. 
0,02 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

18 Đấu giá đất Trạm y tế xã Đồng Ý 0,01 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

19 
Quỹ đất chuyển mục đích đất ở nông thôn 

cho các hộ gia đình cá nhân 
15,49 19 xã 

Điều chỉnh 

diện tích 

20 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh khai (Ao Huyện ủy cũ) 
0,11 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

ăng thêm 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Ghi chú 

21 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố  

Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm giống cũ) 
0,06 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

22 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh Khai (Khu nhà vệ sinh 

công cộng cũ). 

0,01 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

23 Mỏ đất san lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý 7,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

24 Mỏ Đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý 5,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

25 Mỏ đất san lấp Gia Hòa II, xã Nhất Hòa 7,00 Xã Nhất Hòa Chuyển tiếp 

 Tổng 56,11   

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

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký các dự án của các ngành, huyện Bắc Sơn, các 

xã và thị trấn Bắc Sơn, kết quả tổng hợp nhu cầu của chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân năm 2020 như sau:  

Tổng số dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 39 dự án, 

tổng diện tích 57,20 ha. Trong đó: 

- Có 25 công trình, dự án chuyển tiếp và điều chỉnh diện tích từ kế hoạch 

2018, 2019 chưa thực hiện sang kế hoạch 2020 diện tích: 56,11 ha. 

- Có 14 công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2020 diện tích: 1,09 ha.  

Bảng 06: Chỉ tiêu sử dụng các loại đất trong năm kế hoạch 2020 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

2019 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế 

hoạch năm 2020 

Điều chỉnh QHSD đất 

đến năm 2020 

Diện tích  

Cơ 

cấu 

(%) 

Tăng 

(+), 

giảm (-)  

Diện tích 

Chỉ tiêu 

còn lại 

(ha) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ 

NHIÊN 
  69.941,38 69.941,38 100,00   69.941,38 

 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 40.863,04 40.814,91 58,36 -48,13 60.386,82 -19.571,91 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.527,88 4.523,17 11,08 -4,71 4.532,54 -9,37 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 861,48 861,48 19,05   860,44 1,04 

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 3.666,40 3.661,69 80,95 -4,71 3.672,10 -10,41 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.727,59 5.703,26 13,97 -24,33 4.784,37 918,89 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.910,59 1.905,02 4,67 -5,57 12.377,25 -10.472,23 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 5.260,86 5.260,86 12,89   5.403,96 -143,10 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 936,75 936,75 2,30   2.870,50 -1.933,75 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22.334,30 22.321,23 54,69 -13,07 30.201,09 -7.879,86 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 163,90 163,44 0,40 -0,46 162,81 0,63 

1.8 Đất làm muối LMU             

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,17 1,17 
 

  54,30 -53,13 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3.158,04 3.214,00 4,60 55,96 3.603,74 -389,74 

2.1 Đất quốc phòng CQP 28,75 28,75 0,89   187,97 -159,22 

2.2 Đất an ninh CAN 0,80 0,80 0,02   5,44 -4,64 



32 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện 

trạng 

2019 

Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế 

hoạch năm 2020 

Điều chỉnh QHSD đất 

đến năm 2020 

Diện tích  

Cơ 

cấu 

(%) 

Tăng 

(+), 

giảm (-)  

Diện tích 

Chỉ tiêu 

còn lại 

(ha) 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK             

2.4 Đất khu chế xuất SKT             

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN         50,00 -50,00 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,92 0,71 0,02 -0,21 2,73 -2,02 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 0,13 0,13 0,00   4,51 -4,38 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS         1,00 -1,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.335,63 1.337,61 41,62 1,97 1.454,44 -116,83 

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,05 2,15 0,16 0,10 1,52 0,63 

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,25 3,57 0,27 0,32 6,90 -3,33 

2.9.7 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục-

đào tạo 
DGD 36,96 36,25 2,71 -0,71 47,17 -10,92 

2.9.8 
Đất xây dựng cơ sở thể dục - 

thể thao 
DTT 13,40 13,40 1,00   19,21 -5,81 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 16,15 16,67 0,52 0,52 25,89 -9,22 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL 1,52 19,69 0,61 18,17 19,77 -0,08 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,94 4,64 0,14 0,70 5,44 -0,80 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 947,92 963,54 29,98 15,62 963,58 -0,04 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 31,70 31,97 0,99 0,27 42,88 -10,91 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,46 6,41 0,20 -0,05 7,08 -0,67 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 0,93 0,93 0,03   0,83 0,10 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN             

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,38 0,38 0,01   0,38   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 65,97 65,97 2,05   65,98 -0,01 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 31,37 50,37 1,57 19,00 74,37 -24,00 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 12,10 12,07 0,38 -0,03 17,06 -4,99 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV             

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 2,40 2,40 0,07   3,29 -0,89 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 670,33 670,33 20,86   670,41 -0,08 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,13 0,13    0,13   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,04 0,04    0,03 0,01 

2.27 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp khác 
DSK         0,06 -0,06 

2.28 Đất công trình công cộng khác DCK 0,47 0,47 0,01   0,47   

3 Đất chưa sử dụng CSD 25.920,30 25.912,47 37,05 -7,83 5.950,8 19.961,65 

4 Đất đô thị* KDT 316,64 316,64 0,45   360,0 -43,35 

Ghi chú * không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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a. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2020 là 40.814,91 ha, 

giảm 48,13 ha so với năm 2019, thấp hơn 19.571,91 ha so với chỉ tiêu Điều 

chỉnh quy hoạch được duyệt là 60.386,82 ha, diện tích không thay đổi mục 

đích trong năm kế hoạch là 40.814,91 ha, phân bổ cho các mục đích sau: 

- Đất trồng lúa: Có 4.523,17 ha, giảm 4,71 ha so với năm 2019, diện tích 

không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 4.523,17 ha thấp hơn 9,37 ha so 

với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 4.532,54 ha. Diện tích đất 

trồng lúa giảm do chuyển sang: đất phát triển hạ tầng 0,54 ha (đất giao thông 

0,17 ha, đất thủy lợi 0,17 ha, đất công trình năng lượng 0,18 ha, đất cơ sở văn 

hóa 0,02 ha), đất có di tích, lịch sử - văn hóa 0,52 ha, đất ở tại nông thôn 3,59 

ha, đất ở tại đô thị 0,02 ha, đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha. Trong đó: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước: Có 861,48 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, cao hơn 1,04 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 860,44 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 861,48 ha.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Có 5.703,26 ha, giảm 24,33 ha so với hiện 

trạng năm 2019, cao hơn 918,89 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 4.784,37 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch là 5.703,26 ha. Diện tích giảm do chuyển sang: đất thương mại dịch vụ  

ha, đất phát triển hạ tầng 0,75 ha (đất giao thông 0,04 ha, đất thủy lợi 0,30 ha, 

đất công trình năng lượng 0,07 ha, đất cơ sở y tế 0,34 ha), đất danh lam thắng 

cảnh 18,09 ha, đất ở tại nông thôn 5,45 ha, đất ở tại đô thị 0,04 ha.  

- Đất trồng cây lâu năm: Có 1.905,02 ha, thực giảm 5,57 ha so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 10.472,23 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt là 12.377,25 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế 

hoạch là 1.905,02 ha. Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 5,57 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng 0,23 ha (đất giao thông 0,13 ha, đất công trình năng 

lượng 0,10 ha), đất ở tại nông thôn 5,30 ha, đất ở tại đô thị 0,04 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: Có 5.260,86 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 143,10 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

5.403,96 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 5.260,86 ha. 

- Đất rừng đặc dụng: Có 936,75 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2019, 

thấp hơn 1.933,75 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

2.870,50 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 936,75 ha. 

- Đất rừng sản xuất: Có 22.321,23 ha, thực giảm 13,07 ha so với hiện trạng 

năm 2019, thấp hơn 7.879,86 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt 

là 30.201,09 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 

22.321,23 ha. Diện tích đất rừng sản xuất giảm 13,07 do chuyển sang đất phát 

triển hạ tầng 0,11 ha (đất giao thông 0,08 ha, đất công trình năng lượng 0,03 ha), 

đất ở tại nông thôn 0,96 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 12,00 ha. 
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- Đất nuôi trồng thủy sản: Có 163,44 ha, giảm 0,46 ha so với hiện trạng 

năm 2019, cao hơn 0,63 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt 

là 162,81 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế 

hoạch là 163,44 ha. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm do chuyển sang 

đất phát triển hạ tầng 0,08 ha (đất cơ sở văn hóa 0,08 ha) đất danh lam thắng 

cảnh 0,08 ha, đất ở tại nông thôn 0,11 ha, đất ở tại đô thị 0,19 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: Có 1,17 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 53,13 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

54,30 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 1,17 ha.  

b. Đất phi nông nghiệp 

Đến năm 2019, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 3.214,00 ha, 

tăng 55,96 ha so với hiện trạng năm 2019, thấp hơn 389,74 ha so với chỉ tiêu 

Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 3.603,74 ha, diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3.158,04 ha. Bao gồm các loại đất sau: 

- Đất quốc phòng: Có 28,75 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2019, 

thấp hơn 159,22  ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 187,97 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 28,75 ha.  

- Đất an ninh: Có 0,80 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2019, thấp 

hơn 4,64 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 5,44 ha, diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,80 ha.  

- Đất thương mại - dịch vụ: Có 0,71 ha, thực giảm 0,21 ha so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 2,02 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 2,73 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 0,71 

ha. Diện tích giảm 0,21 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,17 ha (đất 

giao thông 0,13 ha, đất chợ 0,04 ha), đất ở tại nông thôn 0,04 ha.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Có 0,13 ha, giữ nguyên so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 4,38 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 0,21 ha, diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 0,17 ha.  

- Đất phát triển hạ tầng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Có 1.337,61 ha, tăng 

1,97 ha so với hiện trạng năm 2019, thấp hơn 116,83 ha so với chỉ tiêu Điều 

chỉnh quy hoạch được duyệt là 1.454,44 ha, diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng trong năm kế hoạch là 1.335,54 ha. Trong đó: Diện tích tăng thêm 2,06 

ha được lấy từ đất trồng lúa 0,54 ha, đất trồng cây hàng năm khác 0,75 ha, đất 

trồng cây lâu năm 0,23 ha, đất rừng sản xuất 0,11 ha, đất nuôi trồng thủy sản 

0,08 ha, đất thương mại-dịch vụ 0,17 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo 

0,71 ha, đất ở tại đô thị 0,03 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,07 ha, đất sinh 

hoạt cộng đồng 0,07 ha, đất chưa sử dụng 0,02 ha. Đồng thời giảm 0,09 ha, do 

chuyển sang đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha, đất ở tại nông thôn 0,01 ha. 

Ngoài ra còn có sự chuyển đổi trong nội bộ đất phát triển hạ tầng như: chuyển 

0,71 ha từ đất cơ sở giáo dục-đào tạo sang đất chợ. 
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Kế hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 cụ thể như sau: 

+ Đất giao thông: Có 1.090,56 ha, tăng 0,60 ha so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 71,04 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

1.161,60 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 

1.089,96 ha. Trong đó diện tích tăng 0,60 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,17 ha, đất 

trồng cây hàng năm khác 0,04 ha, đất trồng cây lâu năm 0,13 ha, đất rừng sản 

xuất 0,08 ha, đất thương mại dịch vụ 0,13 ha, đất ở tại đô thị 0,03 ha, đất chưa 

sử dụng 0,02 ha. 

+ Đất thủy lợi: Có 183,47 ha, tăng 0,47 ha so với hiện trạng năm 2019, 

thấp hơn 25,71 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 209,18 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 183,00 ha. 

Trong đó diện tích tăng 0,47 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,17 ha, đất trồng cây 

hàng năm 0,30 ha. 

 + Đất công trình năng lượng: Có 2,46 ha, tăng 0,40 ha so với hiện trạng 

năm 2019, thấp hơn 0,07 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

2,53 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 2,06 ha. 

Diện tích tăng 0,40 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,18 ha, đất trồng cây hàng năm 

khác 0,07 ha, đất trồng cây lâu năm 0,10 ha, đất trồng rừng sản xuất 0,03 ha, đất 

xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha. 

+ Đất bưu chính viễn thông: Có 0,50 ha, giữ nguyên so với năm 2019, 

thấp hơn 0,12 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 0,62 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 0,50 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Có 2,15 ha, tăng 0,10 ha so với năm 2019, 

cao hơn 0,63 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 1,52 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 2,05 ha. Diện 

tích tăng 0,10 ha do lấy từ đất trồng lúa 0,02 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,08 ha 

để xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Thị trấn Bắc Sơn. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Có 3,57 ha, tăng 0,32 ha so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 3,33 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 6,90  

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 3,16 ha. 

Trong đó, diện tích tăng 0,41 ha do lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 0,34 ha, 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,07 ha. Đồng thời giảm 0,09 ha do chuyển sang đất ở 

tại nông thôn 0,01 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,08 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo: Có 36,25 ha, giảm 0,71 ha so với 

hiện trạng năm 2019, thấp hơn 10,92 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt là 47,17 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch 36,25 ha. Trong đó diện tích giảm 0,71 ha do chuyển sang đất chợ 0,71 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: có 13,40 ha, giữ nguyên so với 

hiện trạng năm 2019, thấp hơn 5,81 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch 

được duyệt là 19,21 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch 13,40 ha.  
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+ Đất chợ: có 5,24 ha, tăng 0,79 ha so với hiện trạng năm 2019, thấp hơn 

0,47 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 5,71 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 4,45 ha. Thực tăng 0,79 ha 

do lấy từ đất thương mại dịch vụ 0,04 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan  0,04 ha, đất 

cơ sở giáo dục – đào tạo 0,71 ha. 

Bảng 07: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 

 - đất phát triển hạ tầng 

STT Hạng mục 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm Ghi chú 

1 Đất giao thông 
 

    

1 Mở rộng Bến xe khách huyện Bắc Sơn 0,16 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

2 Đất thủy lợi 
 

    

1 Hồ chứa nước thôn Lân Kẽm 0,12 Xã Vũ Lễ 
Chuyển tiếp 

KH2018 

3 Đất công trình năng lượng 
 

    

3.1 

Cấy các Trạm biến áp chống quá tải lưới 

điện và giảm tổn thất điện năng các khu vực 

huyện Bắc Sơn 

0,02 Xã Tân Thành 

Chuyển tiếp 

0,02 Xã Quỳnh Sơn 

0,02 Thị trấn Bắc Sơn 

0,02 Xã Vũ Lăng 

0,02 Xã Vũ Lễ 

0,02 Xã Nhất Tiến 

0,01 Xã Chiêu Vũ 

0,01 Xã Hưng Vũ 

0,01 Xã Bắc Sơn 

0,01 Xã Chiến Thắng 

3.2 

Cải tạo nâng cấp mạch vòng 35kV giữa 2 lộ 

374E13.1 Đồng Mỏ (Lạng Sơn) và lộ 

371E6.8 Quan Sơn (Thái Nguyên) 

0,02 Xã Long Đống 

Chuyển tiếp 

0,02 Xã Tân Hương 

0,02 Xã Vũ Lăng 

0,02 Xã Nhất Hòa 

0,02 Xã Hữu Vĩnh 

0,02 Thị trấn Bắc Sơn 

0,02 Xã Tân Tri 

0,02 Xã Đồng Ý 

0,02 Xã Vũ Lễ 

4 Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
 

    

4.1 Nhà Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ  0,10 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

5 Đất xây dụng cơ sở y tế 
 

    

5.1 Trạm y tế xã Tân Thành 0,08 Xã Tân Thành Chuyển tiếp 

5.2 Mở rộng Trạm y tế xã Chiêu Vũ 0,01 Xã Chiêu Vũ Chuyển tiếp 

5.3 Phòng khám Đa khoa khu vực 0,32 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

6 Đất chợ 
 

    

6.1 Mở rộng Chợ xã Vũ Lễ 0,71 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

6.2 Mở rộng Chợ xã Tân Thành 0,04  Xã Tân Thành  Chuyển tiếp 

6.3 Mở rộng Chợ trung tâm thị trấn Bắc Sơn 0,04 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

IV ĐẤTCÓ DI TÍCH, LỊCH SỬ-VĂN HÓA 
 

    

1 
Mở rộng khu di tích Nhà Nghè, thôn Yên 

Lãng  
0,52 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 
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STT Hạng mục 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Địa điểm Ghi chú 

V ĐẤT DANH LAM, THẮNG CẢNH 
 

    

1 Điểm du lịch sinh thái Xã Tân Hương 18,17 Xã Tân Hương Chuyển tiếp 

VI ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI 
 

    

1 Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt  0,70 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

XII ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN 
 

    

1 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Cửa hàng 

thương mại dịch vụ tổng hợp tại thôn Ngả 

Hai 

0,04 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

2 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Cung Giao 

thông Ngả Hai, tại thôn Ngả Hai 
0,06 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

3 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất của Lâm 

Trường Bắc Sơn đã giải thể năm 2007. 
0,02 Xã Vũ Lễ Chuyển tiếp 

4 Đấu giá đất Trạm y tế xã Đồng Ý 0,01  Xã Đồng Ý  Chuyển tiếp 

5 
Quỹ đất chuyển mục đích đất ở nông thôn 

cho các hộ gia đình cá nhân 
15,49  19 xã  Chuyển tiếp 

XIII ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ 
 

    

1 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh khai (Ao Huyện ủy cũ)  
0,11 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

2 
Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố  

Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm giống cũ) 
0,06 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

3 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh Khai (Khu nhà vệ sinh 

công cộng cũ). 

0,01 Thị trấn Bắc Sơn Chuyển tiếp 

X 
ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG LÀM ĐỒ GỐM  
    

1 Mỏ đất san lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý 7,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

2 Mỏ Đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý 5,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

3 Mỏ đất san lấp Gia Hòa II, xã Nhất Hòa 7,00 Xã Nhất Hòa Chuyển tiếp 

- Đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Có 16,67 ha, tăng 0,52 ha so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 9,22 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 25,89 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch 16,15 ha. Diện tích thực tăng 0,52 ha được lấy từ đất trồng lúa còn lại, để 

Mở rộng Khu di tích Nhà Nghè thôn Yên Lãng Thị trấn Bắc Sơn. 

- Đất danh lam, thắng cảnh: Có  19,69 ha, tăng 18,17 ha so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 0,08 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 19,77 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 1,52 ha. Diện tích 

tăng 18,17 ha được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác 18,09  ha, đất nuôi trồng thủy 

sản 0,08 ha, để quy hoạch công trình điểm du lịch sinh thái xã Tân Hương. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Có 4,64 ha, tăng 0,70 ha so với hiện trạng 

2019, đạt chỉ tiêu so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 5,44 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3,94 ha. Diện 

tích tăng 0,70 ha được lấy từ đất chưa sử dụng 0,70 ha, để quy hoạch Trạm trung 

chuyển rác thải sinh hoạt Thị trấn Bắc Sơn. 
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- Đất ở tại nông thôn: Có 963,54 ha, thực tăng 15,62 ha so với hiện trạng 

năm 2019, thấp hơn 0,04 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

963,58 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 

947,92 ha. Trong đó: Diện tích tăng 15,62 ha được lấy từ đất trồng lúa 3,59 ha, 

đất trồng cây hàng năm khác 5,45 ha, đất trồng cây lâu năm 5,30 ha, đất trồng 

rừng sản xuất 0,96 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,11 ha, đất thương mại-dịch vụ 

0,04 ha, đất cơ sở y tế 0,01 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,06 ha, đất chưa sử 

dụng 0,10 ha. Diện tích đất ở tại nông thôn tăng thêm do thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng khu đất Cửa hàng thương mại dịch vụ tổng hợp tại thôn Ngả Hai 0,04 ha, 

Đấu giá quyền sử dụng khu đất: Cung Giao thông Ngả Hai, tại thôn Ngả Hai 

0,06 ha, Đấu giá quyền sử dụng khu đất của Lâm Trường Bắc Sơn đã giải thể 

năm 2007 là 0,02 ha, Đấu giá đất Trạm y tế xã Đồng Ý 0,01 ha, Quỹ đất chuyển 

mục đích đất ở nông thôn cho các hộ gia đình cá nhân 21,31 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Có 31,97 ha, thực tăng 0,27 ha so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 10,91 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

42,88 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 

31,67 ha. Trong đó: Tăng 0,30 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,02 ha, đất trồng 

cây hàng năm khác 0,04 ha, đất trồng cây lâu năm 0,04 ha, đất nuôi trồng thủy 

sản 0,19 ha, đất chưa sử dụng 0,01 ha. Đồng thời giảm 0,03 ha do chuyển sang 

đất phát triển hạ tầng 0,03 ha (đất giao thông 0,03 ha). Diện tích tăng thêm do 

thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khối phố và quỹ đất chuyển mục đích đất 

ở cho các hộ gia đình cá nhân như: Đấu giá quyền sử dụng khu đất tại Khối phố 

Nguyễn Thị Minh khai (Ao Huyện ủy cũ) 0,11 ha, Đấu giá quyền sử dụng khu 

đất tại Khối phố  Hoàng Văn Thụ (Ao Trạm giống cũ) 0,06 ha, Đấu giá quyền sử 

dụng khu đất tại Khối phố Nguyễn Thị Minh Khai (Khu nhà vệ sinh công cộng 

cũ) 0,01 ha, Quỹ đất chuyển mục đích đất ở tại đô thị cho các hộ gia đình cá 

nhân 0,12 ha, Đất ở khu đô thị phía Bắc Thị trấn Bắc Sơn 11,84 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có 6,41 ha, giảm 0,05 ha so với hiện trạng 

năm 2019, thấp hơn 0,67 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 

7,08 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 6,33 

ha. Diện tích giảm 0,13 ha do chuyển sang đất công trình năng lượng 0,03 ha, 

đất chợ 0,04 ha, đất ở tại nông thôn 0,06 ha. Đồng thời tăng 0,08 ha do lấy vào 

đất xây dựng cơ sở y tế 0,08 ha. Diện tích tăng thêm do Mở rộng ủy ban nhân 

dân xã Chiến Thắng. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Có 0,93 ha, giữ nguyên so 

với năm 2019, cao hơn 0,10 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 0,83 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch là 0,93 ha. 
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- Đất cơ sở tôn giáo: Có 0,38 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2019, đạt 

chỉ tiêu so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 0,38 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,38 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Có 65,97 ha, giữ 

nguyên so với hiện trạng năm 2019, thấp hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh 

quy hoạch được duyệt là 65,98 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm kế hoạch là 65,97 ha.  

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Có 50,37 ha, tăng 19,00 ha 

so với hiện trạng năm 2019, thấp hơn 24,00 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy 

hoạch được duyệt là 74,37 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm kế hoạch là 31,37 ha. Diện tích tăng 19,00 ha do lấy vào đất trồng rừng sản 

xuất 12,00 ha, đất chưa sử dụng 7,00 ha. 

Bảng 08: Hạng mục công trình, dự án thực hiện năm 2020 

- đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

STT Hạng mục 
Diện tích tăng 

thêm (ha) 

Địa điểm 

(đến cấp xã) 
Ghi chú 

1 Mỏ đất san lấp Khau Ràng, xã Đồng Ý 7,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

2 Mỏ Đất san lấp Lân Tắng xã Đồng Ý 5,00 Xã Đồng Ý Chuyển tiếp 

3 Mỏ đất san lấp Gia Hòa II 7,00 Xã Nhất Hòa Bổ sung mới 

 Tổng 19,00   

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Có 12,07 ha, thực giảm 0,03 ha so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 4,99 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 17,06 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 

hoạch là 12,03 ha. Diện tích tăng 0,04 ha được lấy từ đất trồng lúa 0,04 ha, đồng 

thời giảm 0,07 ha do chuyển sang đất cơ sở y tế 0,07 ha. Diện tích tăng do xây 

dựng nhà văn hóa thôn Nà Yêu xã Tân Lập. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Có 2,40 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, thấp hơn 0,89 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 3,29 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 2,40 ha.  

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: Có 670,33 ha, giữ nguyên so với hiện 

trạng năm 2019, thấp hơn 0,08 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được 

duyệt là 670,41 ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng đất trong năm kế 

hoạch là 670,33 ha.  

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Có 0,13 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,13 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Có 0,04 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, cao hơn 0,01 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 0,03 

ha, diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,04 ha. 
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- Đất công trình công cộng khác: Có 0,47 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2019, đạt chỉ tiêu chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 0,47 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,47 ha. 

c. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng còn lại 25.912,47 ha, giảm 

7,83 ha so với hiện trạng năm 2019, cao hơn 19.961,65 ha so với chỉ tiêu Điều 

chỉnh quy hoạch được duyệt là 5.950,8 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng đất trong năm kế hoạch là 25.912,47 ha. Diện tích giảm do chuyển sang các 

loại đất: đất phát triển hạ tầng 0,02 ha (đất giao thông 0,02 ha), đất bãi thải, xử lý 

chất thải 0,70 ha, đất ở tại nông thôn 0,10 ha, đất ở tại đô thị 0,01 ha, đất sản xuất 

vật liệu xây dựng làm đồ gốm 7,00 ha. 

d. Đất đô thị 

Kế hoạch năm 2020, diện tích đất đô thị trên địa bàn huyện có 316,64 ha thấp 

hơn 43,35 ha so với chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 360,0 ha, diện 

tích đất đô thị là toàn bộ diện tích của Thị trấn Bắc Sơn 316,64 ha. 

Trên cơ sở cân đối, tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của các ngành, lĩnh 

vực. Chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch sử dụng đất 2020 của huyện phân 

bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 
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Bảng 09: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã  
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT Bắc 

Sơn 

Xã Bắc 

Sơn 

Xã 

Chiến 

Thắng 

Xã 

Chiêu 

Vũ 

Xã 

Đồng Ý 

Xã 

Hưng 

Vũ 

Xã Hữu 

Vĩnh 

Xã 

Long 

Đống 

Xã 

Nhất 

Hòa 

Xã 

Nhất 

Tiến 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   316,64 1.793,02 3.496,16 1.666,08 2.734,42 4.454,49 1.174,11 3.302,58 4.239,91 6.907,07 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 84,12 1.294,01 1.427,00 607,41 1.644,54 1.226,68 357,88 1.782,31 3.126,47 4.646,49 

1.1 Đất trồng lúa LUA 15,84 141,94 184,53 170,64 298,58 290,41 107,21 264,96 313,45 334,66 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC   122,60     143,71   0,11 42,68 6,07 0,58 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 36,09 108,65 362,72 288,02 158,46 361,16 103,48 167,17 377,04 539,54 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 29,12 90,67 104,46 45,32 84,05 69,78 25,85 268,39 205,84 167,44 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   0,88 345,86 18,36 140,19 38,49   199,20 641,01 59,46 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   936,75                 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX     423,28 81,74 952,90 460,20 117,99 869,34 1.577,87 3.529,52 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 3,08 15,13 5,15 3,33 10,37 6,64 3,20 13,26 11,27 15,87 

1.8 Đất làm muối LMU                     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     1,01       0,16       

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 74,71 71,87 181,37 100,37 203,97 186,31 78,64 189,70 193,78 218,14 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,41         24,71         

2.2 Đất an ninh CAN 0,74               0,04   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     

2.4 Đất khu chế xuất SKT                     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,48                   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC               0,13     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                     

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

cấp huyện, cấp xã 
DHT 23,01 28,33 77,99 44,35 103,95 87,81 39,44 91,70 72,97 54,23 

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,21 0,17     0,26 0,23 0,17 0,92     
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

TT Bắc 

Sơn 

Xã Bắc 

Sơn 

Xã 

Chiến 

Thắng 

Xã 

Chiêu 

Vũ 

Xã 

Đồng Ý 

Xã 

Hưng 

Vũ 

Xã Hữu 

Vĩnh 

Xã 

Long 

Đống 

Xã 

Nhất 

Hòa 

Xã 

Nhất 

Tiến 

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,93 0,16 0,15 0,06 0,10 0,19 0,08   0,25 0,09 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 3,29 0,68 1,27 0,69 1,82 1,32 1,91 1,71 2,42 2,50 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 1,29 0,62 1,07   0,86 0,52 0,33 0,66 1,45 0,66 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT 0,52       0,12 8,20   0,21     

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL   0,01 1,51               

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,70       3,94           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   22,02 63,38 42,47 48,44 46,41 27,75 58,40 56,38 59,27 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 31,97                   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 2,08 0,14 0,34 0,21 0,18 0,10 0,24 0,08 0,15 0,11 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,70             0,23     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN                     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                     

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

nhà hỏa táng 
NTD 3,18 3,41 0,88 1,42 4,09 6,72 3,82 6,72 1,16 0,47 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX         12,00 2,19     7,00   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,33 0,41 1,04 0,20 0,77 0,67 0,26 0,79 0,46 0,39 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,02 0,37   0,04   0,12 0,07 0,04 0,04 0,02 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 10,10 17,18 36,23 11,69 30,48 9,39 7,06 31,27 55,58 103,66 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC               0,13     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                     

2.27 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                     

2.28 Đất công trình công cộng khác DCK 0,47                   

3 Đất chưa sử dụng CSD 157,81 427,14 1.887,79 958,30 885,91 3.041,50 737,59 1.330,57 919,66 2.042,44 

4 Đất đô thị KDT      316,64                   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Quỳnh 

Sơn 

Xã Tân 

Hương 

Xã Tân 

Lập 

Xã Tân 

Thành 

Xã Tân 

Tri 

Xã 

Trấn 

Yên 

Xã Vạn 

Thủy 

Xã Vũ 

Lăng 

Xã Vũ 

Lễ 

Xã Vũ 

Sơn 

  TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN   1.459,01 3.041,98 2.359,29 3.224,90 6.979,84 8.869,90 4.047,21 4.160,47 3.906,82 1.807,48 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 310,80 1.138,43 1.105,66 2.593,01 6.367,86 2.959,57 3.859,82 2.578,34 2.847,84 856,66 

1.1 Đất trồng lúa LUA 102,81 189,27 223,07 149,10 371,16 459,25 146,35 361,06 278,80 120,06 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 88,72     3,39 368,85   75,52   9,25   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 138,81 636,71 220,54 116,56 55,26 806,45 114,32 525,18 285,48 301,66 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 60,22 118,89 114,57 50,38 33,97 82,78 91,47 105,35 73,58 82,94 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     91,23 138,03 1.624,55 477,68 518,35 302,29 509,86 155,42 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX   185,52 451,00 2.133,73 4.275,71 1.125,47 2.985,25 1.274,65 1.688,78 188,31 

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 8,96 8,05 5,25 5,22 7,22 7,94 4,08 9,81 11,34 8,27 

1.8 Đất làm muối LMU                     

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH                     

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 65,69 186,70 112,24 137,28 221,22 265,61 136,51 220,68 217,47 151,76 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1,23                 2,40 

2.2 Đất an ninh CAN                 0,02   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     

2.4 Đất khu chế xuất SKT                     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                 0,23   

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                     

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                     

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

cấp huyện, cấp xã 
DHT 21,94 71,11 56,93 46,98 83,16 142,47 47,19 104,11 83,56 56,39 

2.9.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH   0,02             0,02 0,15 

2.9.2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,10 0,10 0,13 0,15 0,07 0,13 0,29 0,05 0,44 0,10 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 1,06 2,44 1,45 1,57 2,15 1,86 1,21 1,99 3,54 1,37 

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT 0,42 0,44 0,42 0,63   0,86 0,84 0,70 0,73 0,90 

2.10 Đất có di tích, lịch sử - văn hóa DDT   2,68 4,43         0,22 0,29   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Quỳnh 

Sơn 

Xã Tân 

Hương 

Xã Tân 

Lập 

Xã Tân 

Thành 

Xã Tân 

Tri 

Xã 

Trấn 

Yên 

Xã Vạn 

Thủy 

Xã Vũ 

Lăng 

Xã Vũ 

Lễ 

Xã Vũ 

Sơn 

2.11 Đất danh lam, thắng cảnh DDL   18,17                 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 23,02 46,25 31,84 36,55 62,01 80,95 32,42 71,11 89,32 65,55 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                     

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,16 0,18 0,16 0,21 0,25 0,43 0,98 0,16 0,23 0,05 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DGN                     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                   0,38 

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

hỏa táng 
NTD 3,66 15,80 5,11 1,04 1,00 4,59 0,15 1,55 1,19 0,01 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 9,18                 20,00 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,42 1,33 1,32 0,48 0,58 0,62 0,54 0,65 0,31 0,50 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV                     

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,80         0,86 0,02       

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 5,28 31,18 12,45 52,02 74,22 35,65 55,21 42,88 42,32 6,48 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK           0,04         

2.27 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                     

2.28 Đất công trình công cộng khác DCK                     

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.082,52 1.716,85 1.141,39 494,61 390,76 5.644,72 50,88 1.361,46 841,51 799,06 

4 Đất đô thị KDT                    
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3.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 của huyện có 40.814,91 ha, 

chiếm 58,36% diện tích đất tự nhiên. Bao gồm: 

- Diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 là 4.523,17 ha chiếm 11,08% diện 

tích đất nông nghiệp phân bổ trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Bắc Sơn 15,84 

ha, xã Bắc Sơn 141,94 ha, xã Chiến Thắng 184,53 ha, xã Chiêu Vũ 170,64 ha, 

xã Đồng Ý 298,58 ha, xã Hưng Vũ 290,41 ha, xã Hữu Vĩnh 107,21 ha, xã Long 

Đống 264,96 ha, xã Nhất Hòa 313,45 ha, xã Nhất Tiến 334,66 ha, xã Quỳnh Sơn 

102,81 ha, xã Tân Hương 189,27 ha, xã Tân Lập 223,07 ha, xã Tân Thành 

149,10 ha, xã Tân Tri 371,16 ha, xã Trấn Yên 459,25 ha, xã Vạn Thủy 146,35 

ha, xã Vũ Lăng 361,06 ha, xã Vũ Lễ 278,80 ha, xã Vũ Sơn 120,06 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đất chuyên trồng lúa đến năm 2020 là 861,48 ha, chiếm19,05% 

diện tích đất trồng lúa, phân bố trên địa bàn xã, thị trấn như sau: xã Bắc Sơn 

122,60 ha, xã Đồng Ý 143,71 ha, xã Hữu Vĩnh  0,11 ha, xã long Đống 42,68 ha, xã 

Nhất Hòa 6,07 ha, xã Nhất Tiến 0,58 ha, xã Quỳnh Sơn 88,72 ha, xã Tân Thành 

3,39 ha, xã Tân Tri 368,85 ha, xã Vạn Thủy 75,52 ha, xã Vũ Lễ 9,25 ha.  

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2020 là 5.703,26 ha, 

chiếm 13,97% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn 

như sau: thị trấn Bắc Sơn 36,09 ha, xã Bắc Sơn 108,65 ha, xã Chiến Thắng 

362,72 ha, xã Chiêu Vũ 288,02 ha, xã Đồng Ý 158,46 ha, xã Hưng Vũ 361,16 

ha, xã Hữu Vĩnh 103,48  ha, xã Long Đống 167,17 ha, xã Nhất Hòa 377,04 ha, 

xã Nhất Tiến 539,54 ha, xã Quỳnh Sơn 138,81 ha, xã Tân Hương 636,71 ha, xã 

Tân Lập 220,54 ha, xã Tân Thành 116,56 ha, xã Tân Tri 55,26 ha, xã Trấn Yên 

806,45 ha, xã Vạn Thủy 114,32 ha, xã Vũ Lăng 525,18 ha, xã Vũ Lễ 285,48 ha, 

xã Vũ Sơn 301,66 ha. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 là 1.905,02 ha, chiếm 

4,67% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: 

thị trấn Bắc Sơn 29,12 ha, xã Bắc Sơn 90,67 ha, xã Chiến Thắng 104,46 ha, xã 

Chiêu Vũ 45,32ha, xã Đồng Ý 84,05 ha, xã Hưng Vũ 361,16 ha, xã Hữu Vĩnh 

25,85 ha, xã Long Đống 268,39 ha, xã Nhất Hòa 205,84 ha, xã Nhất Tiến 539,54 

ha, xã Quỳnh Sơn 60,22 ha, xã Tân Hương 636,71 ha, xã Tân Lập 114,57 ha, xã 

Tân Thành 50,38 ha, xã Tân Tri 33,97 ha, xã Trấn Yên 82,78 ha, xã Vạn Thủy 

91,47 ha, xã Vũ Lăng 105,35 ha, xã Vũ Lễ 73,58 ha, xã Vũ Sơn 82,94 ha. 

- Diện tích đất rừng phòng hộ đến năm 2020 là 5.260,86 ha, chiếm 

12,89% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: 

xã Bắc Sơn 0,88 ha, xã Chiến Thắng 345,86 ha, xã Chiêu Vũ 18,36 ha, xã Đồng 

Ý 140,19 ha, xã Hưng Vũ 38,49 ha, xã Long Đống 199,20 ha, xã Nhất Hòa 

641,01 ha, xã Nhất Tiến 59,46 ha, xã Tân Lập 91,23 ha, xã Tân Thành 138,03 

ha, xã Tân Tri 1.624,55 ha, xã Trấn Yên 477,68 ha, xã Vạn Thủy 518,35 ha, xã 

Vũ Lăng 302,29 ha, xã Vũ Lễ 509,86 ha, xã Vũ Sơn 155,42 ha. 
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- Diện tích đất rừng đặc dụng đến năm 2020 là 936,75ha, chiếm 2,30% 

diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn xã Bắc Sơn 936,75 ha. 

- Diện tích đất rừng sản xuất đến năm 2020 là 22.321,23 ha, chiếm 

54,69% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: 

xã Chiến Thắng 423,28 ha, xã Chiêu Vũ 81,74 ha, xã Đồng Ý 952,90 ha, xã 

Hưng Vũ 460,20 ha, xã Hữu Vĩnh 117,99 ha, xã Long Đống 869,34 ha, xã Nhất 

Hòa 1.577,87 ha, xã Nhất Tiến 3.529,52 ha, xã Tân Hương 185,52 ha, xã Tân 

Lập 451,00 ha, xã Tân Thành 2.133,73 ha, xã Tân Tri 4.275,71 ha, xã Trấn Yên 

477,68 ha, xã Vạn Thủy 2.985,25 ha, xã Vũ Lăng 1.274,65 ha, xã Vũ Lễ 

1.688,78 ha, xã Vũ Sơn 188,31 ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 163,44 ha, chiếm 

0,40% diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: 

thị trấn Bắc Sơn 3,08 ha, xã Bắc Sơn 15,13 ha, xã Chiến Thắng 5,15 ha, xã 

Chiêu Vũ 3,33 ha, xã Đồng Ý 10,37 ha, xã Hưng Vũ 6,64 ha, xã Hữu Vĩnh 3,20 

ha, xã Long Đống 13,26 ha, xã Nhất Hòa 11,27 ha, xã Nhất Tiến 15,87 ha, xã 

Quỳnh Sơn 8,96 ha, xã Tân Hương 8,05 ha, xã Tân Lập 5,25 ha, xã Tân Thành 

5,22 ha, xã Tân Tri 7,22 ha, xã Trấn Yên 7,94 ha, xã Vạn Thủy 4,08 ha, xã Vũ 

Lăng 9,81 ha, xã Vũ Lễ 11,34 ha, xã Vũ Sơn 8,27 ha. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác đến năm 2020 là 1,17 ha, chiếm 0,003% 

diện tích đất nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: xã 

Chiến Thắng 1,01 ha, xã Hữu Vĩnh 0,16 ha. 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện đến năm 2020 là 3.214,00 ha, 

chiếm 4,60% diện tích đất tự nhiên. Bao gồm:  

- Diện tích đất quốc phòng có 28,75 ha, chiếm 0,89% diện tích đất phi 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Bắc Sơn 

0,41 ha, xã Hưng Vũ 24,71 ha, xã Quỳnh Sơn 1,23 ha, xã Vũ Sơn 2,40 ha. 

- Diện tích đất an ninh có 0,80 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi nông 

nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Bắc Sơn 0,74 ha, xã 

Nhất Hòa 0,04 ha, xã Vũ Lễ 0,02 ha. 

- Diện tích đất thương mại – dịch vụ có 0,71 ha, chiếm 0,02% diện tích 

đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: Thị trấn Bắc 

Sơn 0,48 ha, xã Vũ Lễ 0,23 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 0,13 ha, chiếm 

0,004% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã Long Đống 

0,13 ha. 
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- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

có 1.337,61 ha, chiếm 41,62% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn 

các xã, thị trấn: thị trấn Bắc Sơn 23,01 ha, xã Bắc Sơn 108,65 ha, xã Chiến Thắng 

77,99 ha, xã Chiêu Vũ 44,35 ha, xã Đồng Ý 103,95 ha, xã Hưng Vũ 87,81 ha, xã 

Hữu Vĩnh 39,44 ha, xã Long Đống 91,70 ha, xã Nhất Hòa 72,97 ha, xã Nhất Tiến 

54,23 ha, xã Quỳnh Sơn 21,94 ha, xã Tân Hương 71,11 ha, xã Tân Lập 56,93 ha, 

xã Tân Thành 46,98 ha, xã Tân Tri 83,16 ha, xã Trấn Yên 142,47 ha, xã Vạn 

Thủy 47,19 ha, xã Vũ Lăng 104,11 ha, xã Vũ Lễ 83,56 ha, xã Vũ Sơn 56,39 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa: Có 2,15 ha, chiếm 0,16% diện 

tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: thị trấn 

Bắc Sơn 0,21 ha, xã Bắc Sơn 0,17 ha, xã Đồng Ý  0,26 ha, xã Hưng Vũ 0,23 ha, 

xã Hữu Vĩnh 0,17 ha, xã Long Đống 0,92 ha, xã Tân Hương 0,02 ha, xã Vũ Lễ 

0,02 ha, xã Vũ Sơn 0,15 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế: Có 3,57 ha, chiếm 0,27% diện tích đất 

phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: thị trấn Bắc Sơn 

0,93 ha, xã Bắc Sơn 0,16 ha, xã Chiêu Vũ 0,06 ha, xã Đồng Ý  0,10 ha, xã Hưng 

Vũ 0,19 ha, xã Hữu Vĩnh 0,08 ha, xã Nhất Hòa 0,25 ha, xã Nhất Tiến 0,09 ha, xã 

Quỳnh Sơn 0,10 ha, xã Tân Hương 0,10 ha, xã Tân Lập 0,13 ha, xã Tân Thành 

0,15 ha, xã Tân Tri 0,07 ha, xã Trấn Yên 0,13 ha, xã Vạn Thủy 0,29 ha, xã Vũ 

Lăng 0,05 ha, xã Vũ Lễ 0,44 ha, xã Vũ Sơn 0,10 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo: Có 36,25 ha, chiếm 

2,71% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như 

sau: thị trấn Bắc Sơn 3,29 ha, xã Bắc Sơn 0,68 ha, xã Chiến Thắng 1,27 ha, xã 

Chiêu Vũ 0,69 ha, xã Đồng Ý  1,82 ha, xã Hưng Vũ 1,32 ha, xã Hữu Vĩnh 1,91 

ha, xã Long Đống 1,71 ha, xã Nhất Hòa 2,42 ha, xã Nhất Tiến 2,50 ha, xã Quỳnh 

Sơn 1,06 ha, xã Tân Hương 2,44 ha, xã Tân Lập 1,45 ha, xã Tân Thành 1,57 ha, 

xã Tân Tri 2,15 ha, xã Trấn Yên 1,86 ha, xã Vạn Thủy 1,21 ha, xã Vũ Lăng 1,99 

ha, xã Vũ Lễ 3,54 ha, xã Vũ Sơn 1,37 ha. 

- Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao: Có 13,40 ha, chiếm 

1,00% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như 

sau: thị trấn Bắc Sơn 1,29 ha, xã Bắc Sơn 0,62 ha, xã Chiến Thắng 1,07 ha, xã 

Đồng Ý  0,86 ha, xã Hưng Vũ 0,52 ha, xã Hữu Vĩnh 0,33 ha, xã Long Đống 0,66 

ha, xã Nhất Hòa 1,45 ha, xã Nhất Tiến 0,66 ha, xã Quỳnh Sơn 0,42 ha, xã Tân 

Hương 0,44 ha, xã Tân Lập 0,42 ha, xã Tân Thành 0,63 ha, xã Trấn Yên 0,86 ha, 

xã Vạn Thủy 0,84 ha, xã Vũ Lăng 0,70 ha, xã Vũ Lễ 0,73 ha, xã Vũ Sơn 0,90 ha. 
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- Diện tích đất có di tích, lịch sử - văn hóa: Có 16,67 ha, chiếm 0,52% 

diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Bắc 

Sơn 0,52 ha, xã Đồng Ý 0,12 ha, xã Hưng Vũ 8,20 ha, xã Long Đống 0,21 ha, xã 

Tân Hương 2,68 ha, xã Tân Lập 4,43 ha, xã Vũ Lăng 0,22 ha, xã Vũ Lễ 0,29 ha. 

- Diện danh lam, thắng cảnh có ha, chiếm 0,61% diện tích đất phi nông 

nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: Xã Bắc Sơn 0,01 ha, xã Chiến 

Thắng 1,51 ha, xã Tân Hương 18,17 ha. 

- Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có 4,64 ha, chiếm 0,14% diện tích 

đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Bắc Sơn 0,70 

ha, xã Đồng Ý 3,94 ha. 

- Diện tích đất ở tại nông thôn có 963,54 ha, chiếm 29,98% diện tích đất phi 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã: xã Bắc Sơn 22,02 ha, xã Chiến Thắng 

63,38 ha, xã Chiêu Vũ 42,47 ha, xã Đồng Ý 48,44 ha, xã Hưng Vũ 46,41 ha, xã 

Hữu Vĩnh 27,75, xã Long Đống 58,40 ha, xã Nhất Hòa 56,38 ha, xã Nhất Tiến 

59,27 ha, xã Quỳnh Sơn 23,02 ha, xã Tân Hương 46,25 ha, xã Tân Lập 31,84 ha, 

xã Tân Thành 36,55 ha, xã Tân Tri 62,01 ha, xã Trấn Yên 80,95 ha, xã Vạn Thủy 

32,42 ha, xã Vũ Lăng 71,11 ha, xã Vũ Lễ 89,32 ha, xã Vũ Sơn 65,55 ha. 

- Diện tích đất ở tại đô thị có 31,97 ha, chiếm 0,99% diện tích đất phi 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các thị trấn Bắc Sơn 31,97 ha. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan: Có 6,41 ha, chiếm 0,20% diện tích 

đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã: thị trấn Bắc Sơn 2,08 ha, xã Bắc 

Sơn 0,14 ha, xã Chiến Thắng 0,34 ha, xã Chiêu Vũ 0,21 ha, xã Đồng Ý 0,18 ha, 

xã Hưng Vũ 0,10 ha, xã Hữu Vĩnh 0,24 ha, xã Long Đống 0,08 ha, xã Nhất Hòa 

0,15 ha, xã Nhất Tiến 0,11 ha, xã Quỳnh Sơn 0,16 ha, xã Tân Hương 0,18 ha, xã 

Tân Lập 0,16 ha, xã Tân Thành 0,21 ha, xã Tân Tri 0,25 ha, xã Trấn Yên 0,43 ha, 

xã Vạn Thủy 0,98 ha, xã Vũ Lăng 0,16 ha, xã Vũ Lễ 0,23 ha, xã Vũ Sơn 0,05 ha. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Có 0,93 ha, chiếm 

0,03% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã: thị trấn Bắc 

Sơn 0,70 ha, xã Long Đống 0,23 ha. 

- Diện tích đất cơ sở tôn giáo: Có 0,38 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn xã Vũ Sơn 0,38 ha. 

- Diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa đến năm 2020: Có 65,97 ha, chiếm 

2,05% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị 

trấn Bắc Sơn 3,18 ha, xã Bắc Sơn 3,41 ha, xã Chiến Thắng 0,88 ha, xã Chiêu Vũ 

1,42 ha, xã Đồng Ý 4,09 ha, xã Hưng Vũ 6,72 ha, xã Hữu Vĩnh 3,82 ha, xã Long 

Đống 6,72 ha, xã Nhất Hòa 1,16 ha, xã Nhất Tiến 0,47 ha, xã Quỳnh Sơn 3,66 

ha, xã Tân Hương 15,80 ha, xã Tân Lập 5,11 ha, xã Tân Thành 1,04 ha, xã Tân 

Tri 1,00 ha, xã Trấn Yên 4,59 ha, xã Vạn Thủy 0,15 ha, xã Vũ Lăng 1,55 ha, xã 

Vũ Lễ 1,19 ha, xã Vũ Sơn 0,01 ha. 
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- Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có 50,37 ha, chiếm 

1,57% diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã: xã Đồng Ý 

12,00 ha, xã Hưng Vũ 2,19 ha, xã Nhất Hòa 7,00 ha, xã Quỳnh Sơn 9,18 ha. 

- Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng có 12,07 ha, chiếm 0,38% diện tích 

đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Bắc Sơn 0,33 

ha, xã Bắc Sơn 0,41 ha, xã Chiến Thắng 1,04 ha, xã Chiêu Vũ 0,20 ha, xã Đồng 

Ý 0,77 ha, xã Hưng Vũ 87,81 ha, xã Hữu Vĩnh 0,26 ha, xã Long Đống 0,79 ha, 

xã Nhất Hòa 0,46 ha, xã Nhất Tiến 0,39, xã Quỳnh Sơn 0,42 ha, xã Tân Hương 

1,33 ha, xã Tân Lập 1,32 ha, xã Tân Thành 0,48 ha, xã Tân Tri 0,58 ha, xã Trấn 

Yên 0,62 ha, xã Vạn Thủy 0,54 ha, xã Vũ Lăng 0,65 ha, xã Vũ Lễ 0,31 ha, xã 

Vũ Sơn 0,50 ha. 

- Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng có 2,40 ha, chiếm 0,07% diện tích đất phi 

nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã: thị trấn Bắc Sơn 0,02 ha, xã Bắc Sơn 

0,37 ha, xã Chiêu Vũ 0,04 ha, xã Hưng Vũ 0,12 ha, xã Hữu Vĩnh 0,07 ha, xã 

Long Đống 0,04 ha, xã Nhất Hòa 0,04 ha, xã Nhất Tiến 0,02 ha, xã Quỳnh Sơn 

0,80 ha, xã Trấn Yên 0,86 ha, xã Vạn Thủy 0,02 ha. 

- Diện tích đất sông ngòi, kênh rạch, suối có 670,33 ha, chiếm 20,86% 

diện tích đất phi nông nghiệp, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Bắc 

Sơn 10,10 ha, xã Bắc Sơn 17,18 ha, xã Chiến Thắng 36,23 ha, xã Chiêu Vũ 

11,69 ha, xã Đồng Ý 30,48 ha, xã Hưng Vũ 9,39 ha, xã Hữu Vĩnh 7,06 ha, xã 

Long Đống 31,27 ha, xã Nhất Hòa 55,58 ha, xã Nhất Tiến 103,66 ha, xã Quỳnh 

Sơn 5,28 ha, xã Tân Hương 31,18 ha, xã Tân Lập 12,45 ha, xã Tân Thành 52,02 

ha, xã Tân Tri 74,22 ha, xã Trấn Yên 35,65 ha, xã Vạn Thủy 55,21 ha, xã Vũ 

Lăng 42,88 ha, xã Vũ Lễ 42,32 ha, xã Vũ Sơn 6,48 ha. 

- Diện tích đất mặt nước chuyên dùng có 0,13 ha, phân bố trên địa bàn xã 

Long Đống.  

- Diện tích đất phi nông nghiệp khác có 0,04 ha, phân bố trên địa bàn xã 

Trấn Yên. 

- Diện tích đất công trình công cộng khác có 0,47 ha, phân bố trên địa bàn 

Thị trấn Bắc Sơn. 

3.3.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng đến năm 2020 có 25.912,47 ha, chiếm 37,05% 

diện tích đất tự nhiên toàn huyện, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn 

Bắc Sơn 157,81 ha, xã Bắc Sơn 427,14 ha, xã Chiến Thắng 1.887,79 ha, xã 

Chiêu Vũ 958,30 ha, xã Đồng Ý 885,91 ha, xã Hưng Vũ 3.041,50 ha, xã Hữu 

Vĩnh 737,59 ha, xã Long Đống 1.330,57 ha, xã Nhất Hòa 919,66 ha, xã Nhất 

Tiến 2.042,44 ha, xã Quỳnh Sơn 1.082,52 ha, xã Tân Hương 1.716,85 ha, xã 

Tân Lập 1.141,39 ha, xã Tân Thành 494,61 ha, xã Tân Tri 390,76 ha, xã Trấn 

Yên 5.644,72 ha, xã Vạn Thủy 50,88 ha, xã Vũ Lăng 1.361,46 ha, xã Vũ Lễ 

841,51 ha, xã Vũ Sơn 799,06 ha. 



50 

 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích  

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, các loại đất cần chuyển mục đích 

sử dụng như sau: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 4,71 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 24,33 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,57 ha. 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nông nghiệp 13,07 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,46 ha. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,11 ha. 

 (Chi tiết tại Biểu 07/CH) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi  

Diện tích các loại đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

(bao gồm cả phần diện tích cần thu hồi năm 2019 chưa thực hiện hết được 

chuyển tiếp) như sau: 

+ Tổng diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là 1,85 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa 1,05 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,40 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 0,22 ha. 

- Đất rừng sản xuất 0,10 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,08 ha. 

+ Tổng diện tích đất phi nông nghiệp phải thu hồi là 0,23 ha. Trong đó: 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,17 ha. 

- Đất ở tại đô thị 0,03 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha. 

- Đất chưa sử dụng 0,02 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 08/CH) 

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

Dự kiến trong năm kế hoạch 2020 sẽ khai thác 7,83 ha đất chưa sử dụng 

đưa vào sử dụng cho các mục đích: đất phát triển hạ tầng 0,02 ha (đất giao 

thông), đất bãi thải, xử lý rác thải 0,70 ha, đất ở tại nông thôn 0,10 ha, đất ở tại đô 

thị 0,01 ha, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 7,00 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 09/CH) 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2020 

(Chi tiết tại Biểu 10/CH) 

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

hoạch sử dụng đất  
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3.8.1. Cơ sở tính toán 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 huyện Bắc Sơn- tỉnh Lạng Sơn được dựa trên các căn cứ sau: 

- Luật Đất đai 2013; 

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

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

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

về giá đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

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

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Về việc Ban hành bản quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, 

một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Về việc Ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về 

việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thuê tiền thuê đất năm 

2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.8.2. Phương pháp tính toán 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị. 

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn. 

- Thu tiền khi giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.  

* Đối với các khoản chi: 

Chi bồi thường khi thu hồi đất để chuyển sang mục đích sử dụng phi nông 

nghiệp bao gồm các hạng mục sau: 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa, 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác, 
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- Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản,  

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm, 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp, 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị, 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn, 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

* Về giá các loại đất: 

Lấy theo đơn giá đất được điều chỉnh theo bảng giá đất 5 năm có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2015 của tỉnh Lạng Sơn. 

* Về mức chi bồi thường khi thu hồi đất: 

Theo cơ chế bồi thường về đất đai khi Nhà nước thu hồi đất,  hỗ trợ về chi 

phí đầu tư vào đất, tài sản trên đất và các hỗ trợ khác trong quá trình giải phóng 

mặt bằng các dự án. 

3.8.3. Kết quả tính toán 

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 là 3,36 tỷ đồng. 

Bảng 10: Dự kiến các khoản thu chi trong kỳ kế hoạch 

Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 

Đơn giá 

(đồng/m
2
) 

Thành tiền 

(tỷ đồng) 

I. Các khoản thu     4,54 

1. Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào 

mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 
0,00 880.000 0,00 

2. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị, thu 

chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân 

0,30 1.326.000 3,98 

3. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn, 

thu chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân 

0,13 436.000 0,57 

II. Các khoản chi      1,18 

1. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng lúa 1,05 48.000 0,50 

1. Chi bồi thường khi Thu hồi đất trồng cây hàng năm 0,40 42.000 0,17 

2. Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 0,22 37.000 0,08 

3. Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thủy sản 0,08 33.000 0,03 

4. Chi bồi thường khi thu hồi đất lâm nghiệp 0,10 7.000 0,01 

7. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị  0,03 1.326.000 0,40 

8. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 0,00 436.000 0,00 

Cân đối thu - chi (I - II)     3,36 
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường  

- Xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa của các xã. Khoanh 

định ranh giới diện tích trồng lúa có chất lượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, 

hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang các mục đích khác.  

- Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng. Khuyến khích trồng rừng, khoanh 

nuôi phục hồi rừng, đẩy mạnh phong trào trồng cây nhân dân để nâng cao độ che 

phủ về rừng. 

- Tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã 

giữ nhiều diện tích trồng lúa, diện tích rừng phòng hộ. Có biện pháp hỗ trợ về 

giống, vật tư, phân bón để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng 

lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện để họ yên tâm sản xuất. 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai, quản lý chặt chẽ đi đôi với sử dụng 

hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước trên địa bàn huyện để phát triển bền vững.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà nước quản 

lý thông qua các hình thức như: phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và 

thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường nối, chính sách của Đảng 

và nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức tập huấn, hội 

thảo, thi tìm hiểu ... về công tác bảo vệ môi trường đến các tầng lớp nhân dân. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép 

quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch 

phát triển đô thị, phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông... 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nghiên 

cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ chế, 

chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục tiêu 

phát triển của từng địa phương. 

- Áp dụng các biện pháp kinh tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao, 

ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường. Thực hiện 

nghiêm nguyên tắc “người gây ô nhiễm, thiệt hại đối với môi trường phải bồi 

thường, khắc phục”. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường đất: từ khâu quy hoạch và tổ chức 

thực hiện đến các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững cùng các giải 

pháp bảo vệ, cải tạo đất phù hợp đối với từng khu vực, từng địa phương. 

- Các giải pháp bảo vệ môi trường nước: hạn chế nguồn thải từ các khu 

tiểu thủ công nghiệp, chợ, khu dân cư nông thôn, đô thị... vào môi trường 

nước. Thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước đưa chúng trở thành các khu sản xuất 

sinh thái, thân thiện với môi trường. 
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- Thực hiện ưu đãi để tạo sức thu hút phát triển công nghiệp, các ngành 

dịch vụ, du lịch; có chính sách bồi thường, hỗ trợ linh hoạt đối với các trường 

hợp thu hồi đất; ưu tiên dành quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ bị giải tỏa, 

thu hồi đất; đầu tư kết cấu hạ tầng tại các khu tái định cư nhằm ổn định đời sống 

của nhân dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể, giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông 

nghiệp và nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp khi bị thu hồi đất 

sản xuất nông nghiệp; tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất sản xuất 

nông nghiệp đối với hộ gia đình nông dân, đặc biệt là gia đình chính sách; Xây 

dựng cơ chế tạo quỹ đất sạch theo quy hoạch; tăng cường thực hiện việc đấu giá 

đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhằm tăng thu ngân sách từ đất, khuyến 

khích đầu tư phát triển vào những lĩnh vực thế mạnh của huyện theo nguyên tắc 

tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường sinh thái. 

2. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 

- Xây dựng và thực hiện đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn 

nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản 

lý đất đai đặc biệt là cán bộ địa chính xã, thị trấn để đáp ứng yêu cầu về đổi mới 

ngành và hội nhập quốc tế. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.  

- Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị sự nghiệp 

có chức năng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo 

chuyên đề, ưu tiên đào tạo cho cán bộ lập, thực hiện và giám sát quy hoạch sử 

dụng đất ở địa phương: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài 

nguyên Môi trường, cán bộ địa chính xã, lãnh đạo xã phát huy vai trò giám sát 

và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc. 

3. Giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng công tác dự 

báo, sự tham gia phản biện khoa học trong và ngoài ngành nhằm nâng cao tính 

khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất. 

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên đất, áp dụng công 

nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và hội nhập. 

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

- Sau khi kế hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố công khai chỉ tiêu sử 

dụng đất đến tất cả các đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và nhân dân 

trong huyện. 

- Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ 

huyện đến các xã và thị trấn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 
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- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, nhằm 

đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng mục đích sử dụng đất được duyệt. 

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản 

theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng 

đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện về quản 

lý nhà nước đối với đất đai, đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên 

đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, hướng dẫn các ngành sử dụng đất có hiệu 

quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên đất và môi trường. 

5. Giải pháp về tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, 

thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường 

kinh doanh trên địa bàn huyện 

- Căn cứ vào điều quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các 

cấp, các ngành ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc 

phục tình trạng “quy hoạch treo”. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy 

hoạch sử dụng đất. 

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

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng 

từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư 

của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc 

bản đồ địa chính, quy hoạch, kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển các lĩnh 

vực trong đó chú trọng công tác quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường. 

- Đầu tư trọng điểm và kịp thời trên các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư phát triển 

nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý Nhà nước về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 

dụng đất có hiệu quả tiết kiệm.  

- Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật Đất đai 

2013; Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định cho 

tiết một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2015/TT-BTNMT ban hành 

ngày 02/06/2015. 

- Quá trình xây dựng kế hoạch sử dụng đất có sự tham gia của các cấp, 

các ngành, các lĩnh vực các xã trong huyện, dưới sự chỉ đạo thống nhất của 

UBND huyện. Đảm bảo tính khách quan, dân chủ. 

- Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 

- Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho 

các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng điểm dân cư, cũng như đẩy mạnh khai hoang mở 

rộng diện tích, chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trong nông lâm nghiệp, tạo 

ra không gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch sử dụng 

đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; kế hoạch phát triển của từng 

ngành, theo định mức sử dụng đất… khai thác vị trí thuận lợi và những ưu thế 

của huyện. 

II. KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND huyện Bắc Sơn 

kiến nghị: 

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong kế hoạch 2020, đặc 

biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, điện, nước 

sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,.. theo phương châm Nhà nước và nhân dân 

cùng làm. 

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường các quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn 

huyện trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng. 
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