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ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc
biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống. Vì vậy đất đai phải được quản
lý, sử dụng hợp lý và khai thác có hiệu quả.
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày
29/11/2013 Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 29/2014/TTBTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết
việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các văn bản pháp quy đã
ban hành trên là cơ sở thuận lợi cho việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong
tình hình mới hiện nay của đất nước.
Thực hiện Văn bản số 2564/UBND-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Điện Biên Về việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Văn bản số 944/STNMT-QLĐĐ ngày 09/9/2020 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thực hiện Quyết định 647/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Điện
Biên phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường
Nhé.
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sử dụng đất các năm 2020, 2019, 2020 được
UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. UBND huyện Mường Nhé xây dựng kế hoạch
sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé trên cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất
của các Sở, ngành của tỉnh, các Phòng, ban ngành của huyện và của UBND 11 xã
và của các tổ chức kinh tế, của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Đồng thời
thực hiện các danh mục công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 của tỉnh, của huyện và các công trình, dự án trên địa bàn huyện
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định phê duyệt và đưa vào thực hiện
trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé.
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CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013;
- Nghị định số số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy bản Thường
vụ Quốc hội về giải thích mội số điều trong Luật Quy hoạch;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 thán 01 năm 2017 của Chính phủ
về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất
đai;
- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc
triển khai thi hành Luật Đất đai;
- Quyết định số 799/QĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án sắp sếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015;
- Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Chính
phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ
cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 Quy định chi
tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về việc chấp thuận danh mục cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng
lúa, rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu
hồi đất được HĐND tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Điện Biên chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử
dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện
Biên;
- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Điện Biên chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy
bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua trên
địa bàn tỉnh Điện Biên;
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- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện
Biên về việc Chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020; Hủy bỏ danh mục
dự án cần thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trên địa bàn tỉnh
Điện Biên;
- Quyết định số 39/2004/QĐ-UBND ngày 02/08/2004 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết trung tâm huyện lỵ, huyện Mường Nhé,
tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015 của UBND
tỉnh Điện Biên Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trĩnhaay dựng,
cây trồng vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
- Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai
đoạn 2016-2020, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu
bảo tồn thiên nhiên huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 29/7/2018 về việc phê duyệt quy hoạch
chung đô thị huyện lỵ Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh
Điện Biên về phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 cấp huyện;
- Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh
phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé;
- Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn
ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch
đầu tư công năm 2021 và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện
Biên;
- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá
đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng
12 năm 2024;
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- Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về chủ
trương đầu tư dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2021 Chương trình
MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) giai đoạn 2016-2020 huyện Mường Nhé;
- Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh chaoas
thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng
phòng hộ vào các mục đích khác năm 2021; Hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi
đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện trên địa bàn
tỉnh Điện Biên. NQ 168/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh;
- Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện Mường
Nhé khóa IV, kỳ họp thứ 11 về dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2020;
- Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND huyện Mường
Nhé Thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và dự kiến kế
hoạch đầu tư công năm 2021;
- Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về phê duyệt rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 lại rừng tỉnh Điện Biên đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh thế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
an ninh năm 2021 tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồi vốn
ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định sô 1492/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Điện
Biên về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Điện
Biên;
- Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Điện Biên
về việc ban hành chương trình giải pháp chỉ đảo điều hành thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm
2021;
- Báo cáo số 359/BC-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Mường Nhé
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Nhé nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ
- Số liệu thống kê đất đai năm 2020 của huyện Mường Nhé;
- Dự thảo số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của huyện Mường Nhé;
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- Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé;
- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường
Nhé;
- Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử
dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên;
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé;
- Bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường
Nhé;
- Niên giám thống kê tỉnh Điện Biên năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan.
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I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1.1. Điều kiện tự nhiên
1.1.1. Vị trí địa lý
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Mường Nhé là 156.908,10 ha (chiếm
16,46% diện tích của tỉnh) bao gồm 11 đơn vị hành chính xã là: Quảng Lâm, Nậm
Kè, Pá Mỳ, Huổi Lếch, Mường Toong, Mường Nhé, Nậm Vì, Chung Chải, Leng Su
Sìn, Sín Thầu và Sen Thượng. Là huyện duy nhất có chung đường biên giới giáp với
2 quốc gia Trung Quốc 40,861 km và CHDCND Lào 91,303 km, trên tuyến biên giới
Việt - Trung có cửa khẩu A Pa Chải (theo Nghị định thư phân giới cắm mốc Biên giới
trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, ngày 18 tháng 11 năm 2009 tại Bắc Kinh,
Trung Quốc). Huyện có vị trí giáp ranh như sau:
- Phía Bắc và Tây Bắc giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc;
- Phía Tây Nam và Nam giáp với tỉnh Phong Sa Lỳ của nước Cộng hòa Dân
chủ Nhân dân Lào;
- Phía Đông Bắc giáp huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu;
- Phía Đông và Đông Nam giáp với huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
1.1.2. Địa hình, địa mạo
Địa hình của huyện Mường Nhé chủ yếu là dạng địa hình đồi núi nghiêng
dần theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Nhìn chung địa hình huyện Mường Nhé
tương đối hiểm trở, bị chia cắt mạnh, diện tích đồi núi có độ dốc >25% chiếm
khoảng 62 %, chủ yếu là núi đất xen kẽ các thung lũng khá lớn, có nền rắn được
kết cấu bằng tập hợp các loại đá trầm tích biến chất, chạy dọc theo các suối lớn
như Nậm Nhé, Nậm Ma, Nậm Mỳ… Độ cao trung bình nằm trong khoảng 7001.500m so với mực nước biển. Có thể thấy, trên địa bàn huyện Mường Nhé có 2
dạng địa hình chính là núi đất cao và thung lũng ven suối. Theo điều tra của viện
Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, địa hình của huyện Mường Nhé có thể phân
cấp theo 5 cấp độ dốc:
1.1.3. Khí hậu
Khí hậu huyện Mường Nhé mang đặc trưng khí hậu vùng cao Tây Bắc với
đặc điểm mùa đông lạnh, mưa ít; mùa hè nóng mưa nhiều.
- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình trong năm vào khoảng 22,250C. Nhiệt
độ không khí bình quân cao nhất vào tháng 6 là 26,3 0C, thấp nhất vào tháng 1 là
16,60C. Nhiệt độ tối cao là 40,90C, nhiệt độ tối thấp là 3,90C, số ngày nắng trong
năm trung bình khoảng 180 ngày/năm. Tổng tích ôn cả năm là 81210C.
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- Chế độ mưa: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10, có lượng mưa năm
dao động trong khoảng 2.000-2.600mm/năm. Lượng mưa tập trung chủ yếu trong
mùa mưa chiếm 75-91% tổng lượng mưa năm. Ba tháng mưa lớn nhất trên toàn lưu
vực là các tháng 6, 7 và 8, với lượng mưa chiếm 56-62% tổng lượng mưa năm. Mùa
khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau lượng mưa chỉ chiểm khoảng 9-25%
tổng lượng mưa năm. Đặc biệt lượng mưa của ba tháng mưa ít nhất tháng 1,tháng 2
và tháng 3 chỉ chiếm 3,5-5,0% tổng lượng mưa cả năm.
- Độ ẩm: Mường Nhé có độ ẩm trung bình dao động trong khoảng 80-86%.
Vào mùa mưa độ ẩm không khí tương đối có thể lên tới trên 86%. Vào thời kỳ
chuyển tiếp giữa mùa khô và đầu mùa mưa thường xuất hiện khô lạnh, độ ẩm không
khí xuống thấp. Tháng có độ ẩm tương đối trung bình cao nhất là tháng 7, tháng khô
nhất là tháng 3 và tháng 4.
- Chế độ gió: Do phụ thuộc vào cấu trúc địa hình, gió mùa Tây Nam từ tháng
3 đến tháng 7 thường gây ra hiệu ứng phơn làm cho ban ngày thường khô và nóng ở
dọc theo thung lũng từ Sín Thầu tới Quảng Lâm. Ngoài ra, Mường Nhé còn chịu
ảnh hưởng của gió Lào xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau thường khô nóng
và gió Đông Nam thổi vào, tháng 4 đến tháng 9 mang nhiều hơi nước và thường
kèm theo những trận mưa rào.
1.1.4. Thuỷ văn
Huyện Mường Nhé nằm trong phạm vi đầu nguồn của lưu vực sông Đà,
gồm có một số hệ thống suối chính như: Hệ thống suối Nậm Mo Phí; Hệ thống
suối Nậm Ma; Hệ thống suối Nậm Nhé.
1.1.5. Các nguồn tài nguyên
a)Tài nguyên đất
Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 156.908,11 ha theo tổng kiểm kê đất đai 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. Đất đai của huyện Mường Nhé bao
gồm 3 nhóm đất với 7 loại đất chính. Trong đó các loại đất chủ yếu sản xuất nông
nghiệp gồm đất phù sa sông suối và đất mùn vàng, đất đỏ vàng.
* Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi:
Diện tích 75.512,28 ha, chiếm 47,98 % tổng diện tích tự nhiên. Đây là nhóm
đất hình thành và phát triển ở độ cao từ 900m trở lên. Do phân bố ở địa hình cao, dốc,
hiểm trở, chia cắt mạnh (>70% diện tích nhóm đất ở độ cao dốc 25%) nên đất dễ bị
xói mòn mạnh vào mùa mưa. Ở độ cao này nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, quá trình phong
hóa đá mẹ sẩy ra chậm là điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy mùn. Tuy vậy,
loại đất này thường là khu vực rừng đầu nguồn nên thường được dành cho việc
khoanh nuôi bảo vệ rừng. Nhóm đất này có 2 loại đất chính:
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- Đất mùn đỏ vàng trên đá sét (ký hiệu Hs)
Diện tích 13.875,81 ha, chiếm 12,54% diện tích tự nhiên của huyện
Phân bố ở các xã Sín Thầu 6.759,13 ha, Sen Thượng 7.116,68 ha, Chung
Chải 501,15 ha, Leng Su Sìn 432,85 ha, Mường Nhé 3.705,84 ha, Nậm Vì
1.061,16 ha, Mường Toong 32,0 ha, Huổi Lếch 32,0, Nậm Kè 42,47 ha, Quảng
Lâm 29,63 ha, Pá Mỳ 19,15 ha.
Tính chất: Đất có mức độ phong hóa feralit yếu. Kết quả phân tích cho thấy:
cấp hạt sét bị rửa trôi theo chiều sâu phẫu diện khá rõ. Hàm lượng chất hữu cơ tích
lũy ở tầng mặt cao, giảm đột ngột xuống các tầng dưới. Mức độ phân giải chất hữu
cơ yếu. Đất có phản ứng chua ở tầng mặt, các tầng dưới rất chua. Đạm và lân tổng
số từ khá đến giàu. Kali tổng số và dễ tiêu trung bình đến khá. Lân dễ tiêu nghèo.
Tổng lượng cation kiềm trao đổi rất thấp.
Hướng sử dụng: Đây là loại đất thích hợp với các loại cây lâu năm, cây đặc
sản, cây dược liệu…
- Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq)
Diện tích: 55.780,21 ha, chiếm 35,44 % diện tích tự nhiên của huyện
Phân bố ở các xã Sín Thầu 4.612,50 ha, Sen Thượng 4.856,50 ha, Chung
Chải 9.850,63 ha, Leng Su Sìn 8.508,07 ha, Mường Nhé 6.530,12 ha, Nậm Vì
1.869,88 ha, Mường Toong 3.845,74 ha, Huổi Lếch 3.845,74 ha, Nậm Kè
5.520,54 ha, Quảng Lâm 3.851,05 ha, Pá Mỳ 2.489,45 ha.
Tính chất: Đất hình thành trong điều kiện địa hình cao, chia cắt mạnh, dốc
nhiều, nhiệt độ thấp. Mưa nhiều và tập trung vào mùa hè nên đất bị rửa trôi, xói
mòn mạnh, tầng phong hóa mỏng. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, cấp hạt thô
chiếm tỷ lệ lớn. Kết quả phân tích thành phần cơ giới cho thấy quá trình rửa trôi
cấp hạt sét sẩy ra mạnh, sét tăng dần theo chiều sâu. Đất rất chua toàn phẫu diện.
Hàm lượng chất hữu cơ tầng mặt cao giảm đột ngột xuống các tầng dưới. Các chất
tổng số: Đạm và lân khá, Kali trung bình. Các chất dễ tiêu: Lân trung bình, Kali
khá, Tổng lượng cation kiềm trao đổi rất thấp.
Hướng sử dụng: Loại đất này chủ yếu dành cho phát triển lâm nghiệp (bảo
vệ rừng đầu nguồn, chống xói mòn), kết hợp trồng một số cây lâu năm, cây đặc
sản có giá trị kinh tế. Những nơi có độ dốc <15 o nên thiết kế các nương bậc thang
để luân canh giữa các cây họ đậu, cây lương thực và các cây họ đậu và cây lấy sợi.
Quy hoạch các tầng đất dày nên các cấp độ dốc thích hợp để phát triển cây công
nghiệp dài ngày.
* Nhóm đất đỏ vàng:
Diện tích: 81.529,65 ha chiếm 51,81% diện tích tự nhiên của huyện.
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Nhóm đất này hình thành và phát triển trên địa hình núi thấp từ độ cao dưới
900m. Đất được hình thành trên sản phẩm phong hóa của nhiều loại đá mẹ khác
nhau. Nhóm đất này có 4 loại đất chính:
- Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung tính (Fk):
Diện tích: 1.834,21 ha, chiếm 1,17% diện tích tự nhiên
Phân bố tập trung ở năm xã Mường Toong 378,06 ha, Huổi Lếch 378,06 ha,
Nậm Kè 501,78 ha, Quảng Lâm 350,05 ha và Pá Mỳ 226,28 ha.
Tính chất: Đất có tầng phong hóa dày, mức độ feralit mạnh, cấu trúc tốt,
thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng. Phản ứng đất chua toàn phẫu
diện. Hàm lượng chất hữu cơ ở hai tầng mặt khá, các tầng dưới trung bình. Độ
chua thủy phân cao, độ no bazơ thấp. Các chất tổng số: đạm và lân giầu, kali
nghèo. Các chất dễ tiêu: lân nghèo, kali trung bình. Tổng lượng cation kiềm trao
đổi trung bình.
Hướng sử dụng: Nhìn chung đây là loại đất tốt, rất thích hợp trồng cây dài
ngày đặc biệt là cây chè, cây ăn quả… Một số diện tích ở địa hình bằng thoải có thể
phát triển lương thực, hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày. Đáng chú ý là nhiều
nơi loại đất này chưa được khai thác và sử dụng hợp lý, nên bị xói mòn rửa trôi
mạnh. Khi sử dụng loại đất này vào sản xuất cần lưu ý các biện pháp chống xói mòn,
che phủ giữ ẩm đất vào mùa khô, bón thêm phân nhất là kali và lân.
- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv):
Diện tích: 313,0 ha, chiếm 0,20% diện tích tự nhiên
Phân bổ tập trung ở bốn xã Sín Thầu 70,63 ha, Sen Thượng 74,37 ha,
Chung Chải 90,14 ha và Leng Su Sìn 77,86 ha.
Tính chất: Đất có thành phần cơ giới trung bình - nặng, tầng đất mỏng
(<50cm). Phản ứng đất chưa toàn phẫu diện. Hàm lượng chất hữu cơ ở 2 tầng mặt
cao, các tầng dưới trung bình. Các chất tổng số: đạm và lân giàu, kali nghèo. Các chất
dễ tiêu: lân nghèo, kali khá. Tổng lượng cation kiềm trao đổi rất thấp.
Hướng sử dụng: Đây là loại đất có hàm lượng dinh dưỡng khá, nhưng hình
thành và phát triển trên các dải núi có sườn dốc mạnh, phân bố trên địa hình dốc
(>25o) vì vậy loại đất rất hạn chế cho sản xuất nông nghiệp, tầng đất mỏng; cần
chú ý khoanh nuôi bảo vệ rừng.
- Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs)
Diện tích: 26.237,41 ha, chiếm 16,67% diện tích tự nhiên.
Phân bố ở các xã Sín Thầu 3.097,57 ha, Sen Thượng 3.261,43 ha, Chung
Chải 3.792,97 ha, Leng Su Sìn 3.276,03 ha, Mường Nhé 4.619,28 ha, Nậm Vì
1.322,72 ha, Mường Toong 1.415,48 ha, Huổi Lếch 1.415,48 ha, Nậm Kè
1.878,70 ha, Quảng Lâm 1.310,56 ha, Pá Mỳ 847,19 ha.
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Tính chất: Đất có cấu trúc khá, thành phần cơ giới thịt trung bình - nặng,
càng xuống sâu tỷ lệ sét càng cao. Mức độ feralit từ trung bình đến mạnh và có xu
hướng giảm dần theo độ cao. Phản ứng của đất chua toàn phẫu diện. Hàm lượng
chất hữu cơ tầng mặt khá, giảm nhanh xuống các tầng dưới. Các chất tổng số: đạm
và lân khá, kali trung bình. Các chất dễ tiêu: lân nghèo, kali khá. Tổng lượng
cation kiềm trao đổi và dung tích hấp thụ thấp.
Hướng sử dụng: Đây là loại đất có hàm lượng dinh dưỡng khá, thành phần
cơ giới từ trung bình đến nặng, phân bố thành những vùng tập trung, tầng đất dầy
> 50cm chiếm diện tích đa số; cần được sử dụng hợp lý để phát triển nông lâm
nghiệp. Loại đất này phân bố ở độ dốc 8 o - 15o thích hợp phát triển cây lâu năm
như cây chè và cây ăn quả. Các vùng đất dốc từ 15o - 25o nên bố trí trồng cây dài
ngày theo mô hình nông lâm kết hợp. Đất tầng mỏng, dốc >25 o bố trí khoanh nuôi
phục hồi lại rừng.
-Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq)
Diện tích 53.145,03 ha, chiếm 33,77 % diện tích tự nhiên
Phân bố ở các xã Sín Thầu 1.806,23 ha, Sen Thượng 1.901,77 ha, Chung
Chải 6.624,96 ha, Leng Su Sìn 5.722,04 ha, Mường Nhé 7.062,64 ha, Nậm Vì
2.022,36 ha, Mường Toong 5.772,27 ha, Huổi Lếch 5.772,27 ha, Nậm Kè
7.661,28 ha, Quảng Lâm 5.344,40 ha, Pá Mỳ 3.454,80 ha.
Tính chất: Loại đất này phân bố ở địa hình chia cắt, dốc nhiều; song tầng
đất dày chiếm đa số. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, sét vật lý rửa trôi mạnh theo
chiều sâu. Đất có phản ứng rất chua toàn phẫu diện. Hàm lượng chất hữu cơ và các
chất dinh dưỡng nghèo. Tổng lượng cation kiềm trao đổi và độ no bazơ thấp.
Hướng sử dụng: Trên loại đất này nhiều nơi nhân dân đã trồng ngô, đậu đỗ, lúa
nương, chuối…đạt năng xuất khá. Khả năng mở rộng diện tích đất nông nghiệp trên
loại đất này không lớn. Cần chú ý khoanh nuôi bảo vệ rừng đầu nguồn, những nơi
thuận lợi có thể bố trí cây trồng theo mô hình nông lâm kết hợp.
* Nhóm đất phù sa
Diện tích: 331,01 ha, chiếm 0,21 % diện tích đất tự nhiên
Phân bố tập trung ở các xã: Chung Chải 25,76 ha, Leng Su Sìn 22,24 ha,
Mường Nhé 108,84 ha, Nậm Vì 31,16 ha, Mường Toong 29,48 ha, Huổi Lếch
29,48 ha, Nậm Kè 39,12 ha, Quảng Lâm 27,29 ha, Pá Mỳ 17,64 ha.
Đất được hình thành do quá trình bồi đắp phù sa của các hệ thống suối Nậm
Ma, Nậm Mo Phí, Nậm Nhé. Vì vậy loại đất này phân bố thành dải kéo dài chạy
dọc hai bờ các con suối.
Tính chất: Đất hình thành do quá trình bồi tụ của các suối lớn. Đất có màu
nâu nhạt đến nâu xám, thành phần cơ giới từ cát pha đến thịt trung bình. Phản ứng
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của đất chua tầng mặt, các tầng dưới ít chua - trung tính. Hàm lượng chất hữu cơ ở
tầng mặt trung bình, các tầng dưới thấp. Các chất tổng số: đạm trung bình, lân giàu,
kali nghèo. Các chất dễ tiêu đều nghèo. Tổng lượng cation kiềm trao đổi thấp.
Hướng sử dụng: Đây là loại đất tốt, rất thích hợp cho sản xuất nông nghiệp,
có thể trồng hai vụ lúa ở các khu vực thuận nguồn nước hoặc trồng lúa màu kết
hợp trên các khu vực cao.
b)Tài nguyên nước
Nguồn nước mặt: Địa bàn huyện Mường Nhé nằm ở khu vực phòng hộ đầu
nguồn của lưu vực sông Đà, có hệ thống sông, suối dày đặc, với 3 hệ thống suối
chính là hệ thống suối Nậm Mo Phí, hệ thống suối Nậm Ma và hệ thống suối Nậm
Nhé. Với hệ thống suối dày đặc nguồn tài nguyên nước của huyện tương đối phong
phú, dồi dào, nước từ các hệ thống suối này là nguồn nước chính cung cấp cho sinh
hoạt và sản xuất của người dân trong vùng. Tuy nhiên lượng nước tập trung lớn vào
mùa mưa, với đặc điểm địa hình dốc, dòng chảy xiết, thoát nước nhanh nên vào mùa
mưa thì dư thừa lượng nước, gây lũ quét nhưng đến mùa khô lượng nước khan hiếm
không đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất.
Nguồn nước ngầm: Hiện tại chưa có đủ tài liệu điều tra khảo sát về trữ
lượng nước ngầm trên toàn huyện, nhưng theo kết quả khảo sát sơ bộ thì mực
nước ngầm ở vào khoảng 15-25m, chất lượng khá tốt, có thể khai thác để sử dụng
trong sinh hoạt và sản xuất.
c) Tài nguyên rừng
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020, trên địa bàn huyện có 84.653,42 ha
rừng chiếm 55,02% diện tích tự nhiên của huyện, trong đó rừng sản xuất là
12.813,17 ha; rừng phòng hộ 26,846,81 ha, rừng đặc dụng 44.993,43 ha. Độ che
phủ rừng toàn huyện là 55,08%. Rừng của huyện Mường Nhé chủ yếu là rừng
trồng mới theo chương trình 327, chương trình 661 của Chính phủ.
Hệ thực vật rừng khá phong phú theo thống kê qua các công trình điều tra
của Viện điều tra quy hoạch rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện
sinh thái và Tài nguyên sinh vật, sơ bộ ban đầu cho thấy thực vật có mạch bậc cao
trên địa bàn trong khu vực huyện và đặc biệt là khu bảo tồn thiên nhiên Mường
Nhé có khoảng 308 loài thực vật bậc cao thuộc 233 chi, 94 họ. Có những họ có số
loài rất lớn như họ thầu dầu 19 loài, họ dẻ 10 loài...; trong đó có 29 loài thực vật
quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ, số loài cây có tên trong sách
đỏ Việt Nam và thế giới là 4 loài, không có tên trong sách đỏ Việt Nam nhưng có
tên trong sách đỏ thế giới là 6 loài. Điều này càng khẳng định sự đa dạng phong
phú về số loài, số chi, số họ của khu hệ thực vật huyện Mường Nhé.
Hệ động vật rừng có nhiều loài quý hiếm theo thống kê chưa đầy đủ trên
địa bàn huyện có trên 400 loài động vật có xương sống trong đó có 61 loài thú,
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270 loài chim, 27 loài lưỡng cư, 35 loài bò sát và 50 loài cá. Những loài động vật
quý hiếm cần được bảo vệ có; Gấu chó, Gấu ngựa, Vượn bạc má, Voọc xám, các
loài Hổ, Báo hoa mai, các loài khỉ, các loài Rái cá, Công, Niệc cổ hung, Trăn
Gấm, Ba ba...
Nguồn tài nguyên rừng của Mường Nhé đang giảm dần về tính đa dạng
phong phú vốn có về thành phần loài cũng như số lượng cá thể. Các nguồn gen
đặc hữu và quý hiếm ngày càng mất đi, nhiều loài có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc
bị đe doạ tuyệt chủng. Vì vậy cần có biện pháp nhằm khoanh giữ và phát triển
nguồn tài nguyên này.
(Nguồn: hạt kiểm lâm huyện Mường Nhé).

Nhìn chung, rừng của Mường Nhé có diện tích rừng bảo tồn lớn nhất tỉnh
Điện Biên nên chứa đựng nguồn tài nguyên động, thực vật phong phú, song những
năm gần đây, do vấn đề bùng nổ dân số, nạn du canh du cư tự do, người dân thiếu
ý thức bảo vệ môi trường... đã khiến diện tích rừng và chất lượng rừng bị suy giảm
đáng kể. Chất lượng môi trường sinh thái vẫn tiếp tục bị suy giảm, gây nên thiên
tai, lũ lụt lớn, sản xuất nông lâm nghiệp mất ổn định.
Tuy nhiên cũng cần phải nhận định rằng: đa dạng về thành phần loài sinh
vật ở Mường Nhé còn khá phong phú. Vì vậy, việc bảo vệ nghiêm ngặt các loài
thực vật, động vật đang tồn tại là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo
vệ đa dạng tài nguyên sinh vật để phát triển bền vững ở Mường Nhé.
d) Tài nguyên khoáng sản
Theo tài liệu của Cục Địa chất Việt Nam, trên địa bàn huyện Mường Nhé có
một số loại khoáng sản chính như : Than, mỏ muối, đá vôi, cát sỏi, nước
khoáng…và đã khảo sát một số mỏ sau:
- Điểm nước khoáng Quảng Lâm - Mường Toong: (to: 37oC, Q: 0041/s)
Tuy nhiên hầu hết các điểm quặng, nước khoáng trên mới chỉ dừng ở mức độ
thăm dò sơ bộ, chưa có khảo sát đánh giá trữ lượng và phương án khai thác cụ thể.
Ngoài ra đang có đề xuất tổ chức thăm dò đánh giá trữ lượng mỏ than và mỏ
muối tại khu vực xã Mường Toong.
e) Tài nguyên nhân văn
Trước năm 1990, trong huyện chủ yếu là dân tộc Thái, Hà Nhì và một số
dân tộc khác như Khơ Mú, Cống, Kháng, Si La, Mông sinh sống. Trong những
năm vừa qua Mường Nhé là tâm điểm của tình trạng dân di cư tự do đã ồ ạt kéo
vào các khu vực Mường Toong, Mường Nhé, Chung Chải, Leng Su Sìn một cách
tự phát, không kiểm soát được, trong đó chủ yếu là người Mông.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Nhé sau khi chia tách đơn vị hành
chính mới có 10 dân tộc sinh sống gồm: Mông, Thái, Kinh, Hà Nhì, Dao, Cống,
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Kháng, Si La, Hoa và Sán Chỉ, do vậy huyện Mường Nhé có thành phần dân tộc
khá phong phú. Những dân tộc sở tại có nền văn hóa lâu đời với những nét đặc
trưng truyền thống của dân tộc vùng cao thể hiện qua trang phục, ngôn ngữ, lễ hội
truyền thống.
(Nguồn số liệu: Chi Cục thống kê huyện Mường Nhé)

1.2. Khái quát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. UBND huyện
Mường Nhé đã chỉ đạo các Phòng, ban ngành và UBND 11 xã trên địa bàn tập
trung thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch đề ra, kết quả thực hiện năm 2020 như
sau:
1.2.1. Lĩnh vực kinh tế
a) Sản xuất nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo các hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nguồn nước tưới,
phòng chống dịch bện cho cây trồng, vật nuôi. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị, năng suấ vào sản xuất tang thu nhập
cho nhân dân.
* Cây lương thực:
- Lúa chiêm xuâu diện tích thu hoạch 93,36 ha, đạt 90,30% kế hoạch.
- Lúa mùa diện tích đất gieo cấy ước đạt 538 ha, đạt 46,90% kế hoạch.
- Lúa nương diện tích gieo trồng ước đạt 3.310,70 ha, đạt 91,50% kế hoạch.
- Cây ngô diện tích gieo trồng ước đạt 1.576 ha , đạt 95% kế hoạch.
* Cây công nghiệp:
- Đậu tương diện tích trồng được 171 ha, đạt 81,40% kế hoạch.
- Lạc tương diện tích gieo trồng được 225 ha, đạt 100% kế hoạch.
- Cây cao su diện tích 1.202,88 ha, trong đó diện tích cho khai thác mủ dự
kiến là 388,17 ha, sản lượng mủ thu hoạch 25,60 tấn.
- Cây cà phê diện tích hiện có là 35,30 ha.
* Chăn nuôi: Tập trung phát triển chăn nuôi và phòng chống các loại dịch
bệnh cho vật nuôi. Trong đó: Đàn trâu 10.386 con; đàn bò 5.074 con; đàn lợn 8.200
con; gia cầm các loại 134.297 con.
* Diện tích nuôi trồng thủy sản là 145 ha, sản lượng nuôi trồng 40 tấn, sản
lượng khai thác đạt 3,5 tấn.
* Lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo phòng chống cháy rừng và bảo vệ chăm só
diện tích rừng được giao khoán là 70.795,24 ha; diện tích rừng khoanh nuôi 159 ha;
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Trong năm 2020 tổng diện tích có rừng đạt 82.972,60 ha, tỷ lệ tre phủ rừng đạt
52,88%.
b) Công nghiệp, xây dựng
* Công nghiệp: Duy trì sản xuất của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 59,48 tỷ đồng.
* Xây dựng: Thực hiện các công trình theo đầu tư từ nguồn ngân sách đã
được giải ngân là 73.714 tỷ đồng.
c) Hoạt động thương mại, dịch vụ:
* Hoạt động thương mại: Các hoạt động thương mại được phát triển và mở
rộng, các hoạt động thương mại được kiểm soát thị trường, tổng mức bán lẻ hàng
hóa đạt 440,29 tỷ đồng.
* Dịch vụ: Hoạt động tài chính ngân hàng, thu ngân sách trteen địa bà ước
đạt 20,1 tỷ đồng
d) Hoạt động tài chính:
- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 24,86 tỷ đồng.
- Tổng chi ngân sách ước thực hiện 832,58 tỷ đồng.
- Ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương ước đạt 708,80 tỷ
đồng.
1.2.2. Các lĩnh vực xã hội.
a) Lao động, giải quyết việc làm:
*Lao động, việc làm: Trong năm đã có 505 lao động được tạo việc làm mới
ước cả năm 975 người; Vay vốn tạo việc làm mới ước đạt 340 người.
* Bảo đảm an sinh xã hội: Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội của huyện là
512 đối tượng; Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 295 trẻ; Số trẻ em có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt là 6.555 trẻ.
* Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y
tế ước đạt 99%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế ước đạt 90,91%.
* Chăm sóc, bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới: Phối hợp với Sở Lao động
TBXH tỉnh tổ chức tập huấn cho các trưởng bản về công tác bảo vệ trẻ em. Tiếp
tục tuyên truyền Luật bình đẳng giới, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu
quốc gia về bình đẳng giới, chú trọng bố trí nhân lực nữ trong các vị trí việc làm
và được chăm sóc sức khỏe.
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b) Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình:
- Tổng số lần khám chữa bệnh 36.649 lượt người trong đó bệnh nhân điều
trị nội trú 3.291 lượt người, điều trị ngoại trú và kê đơn 28.094 lượt người.
- Triển khai tốt công tác cấp phát, quản lý thẻ và sử dụng sổ BHXH, thẻ
BHYT. Số bác sỹ/ 1 vạn dân ước đạt 7,50 bác sỹ.
c) Giáo dục - Đào tạo:
Giữ vững quy mô mạng lưới trường, lớp học, duy trì tốt sĩ số học sinh ra
lớp. Năm học 2020-2021 toàn huyện có 40 trường, 654 lớp, 17.024 học sinh.
Trong đó:
- Cấp học mầm non có 5.525 trẻ.
- Cấp học tiểu học có 6.343 học sinh.
- Cấp trung học cơ sở có 3.963 học sinh.
- Cấp THPT có 1.193 học sinh.
d) Văn hóa, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình:
* Văn hóa: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để chào mừng các ngày
lễ, tết truyển thống; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các gương điển hình
tiên tiến trong lao động sản xuất; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân
đăng ký xây dựng đời sống văn hóa.
* Thể dục, thể thao: Phong trào luyện tập thể dục, thể thao được duy trì và
phát triển ở các cơ quan, đơn vị, các xã nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ và
Nhân dân, đến nay trên toàn huyện đã thành lập được 16 câu lạc bộ thể thao.
* Phát thanh truyền hình: Tích cực Phối hợp với các cơ quan ban ngành của
huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện đưa tin, tuyên truyền đầy
đủ kịp thời các sự kiện, các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc
phòng trên địa bàn huyện. Việc cập nhật các sự kiện để tuyên truyền và gửi công
tác với các cơ quan báo chí khác luôn đảm bảo kip thời, chính xác, đảm bảo theo
yêu cầu. Thực hiện phát sóng truyền hình được 19.100 giờ; phát sóng truyền thanh
13.100 giờ.
e) Dân tộc và tôn giáo:
Thực hiện tốt các chính sách Dân tộc theo chủ trương của Đảng và Nhà
nước, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách, đáp ứng cơ bản tâm tư, nguyên
vọng, giảm bớt khó khăn về đời sống đói giảm nghèo, củng cố khối đại đoàn kết
dân tộc, tạo thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
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1.2.3. Các lĩnh vực khác.
a) Về thu hút đầu tư phát triển:
Thực hiện kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại lối mở A Pa
Chải xã Sín Thầu; Phối hợp với Doanh nghiệp Mắc Ca Tây Bắc khảo sát vùng quy
hoạch trồng cây Mắc Ca trên địa bàn 06 xã gồm Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su
Sìn, Chung Chải, Mường Nhé và Nậm Vì. Tiếp tục chăm sóc diện tích đã trồng và
trồng mới diện tích Mắc ca theo vùng đã được quy hoạch. Lập dự án và bổ sung
thủy điện Mường Toong. Triển khai cấp mới đăng ký kinh doanh cho 31 hộ và cấp
lại đăng ký kinh doanh cho 17 hộ.
b) Tình hình thực hiện Đề án 79:
Tiếp tục triển khai thực hiện đề án, hoàn thành những công trình trong các
đề án đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy hoạch. Đồng thời phê duyệt bổ
sung đáp ứng nhu cầu thực tiễn của từng đề án do tăng về quy mô, số hộ.
c) Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:
Số tiêu chí tại các xã xây dựng nông thôn mới đến nay đạt bình quân 8,6
tiêu chí/xã, phân theo các nhóm tiêu chí cụ thể:
- Nhóm 1 số xã đạt 19 tiêu chí: chưa có xã đạt;
- Nhóm 2 số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: Có 02 xã đạt (xã Sín Thầu: 17 tiêu
chí; Mường Nhé 15 tiêu trí).
- Nhóm 3 số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: không có 01 xã đạt.
- Nhóm 4 số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: Có 09 xã đạt (xã Sen Thượng; Leng Su
Sìn; Chung Chải; Mường Toong; Huổi Lếch; Nậm Kè; Pá Mỳ; Quảng Lâm và xã
Nậm Vì).
d) Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:
Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ
phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình như 135, Nông thôn mới và Nghị
quyết 30a trên địa bàn các xã tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND huyện.
Trong đó:
- Số hộ nghèo là 5.653 hộ, chiếm tỷ lệ 62,43% tổng số hộ.
- Số hộ cận nghèo là 326 hộ, chiếm 3,60% tổng số hộ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé.
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UBND huyện đã triển khai thực hiện các công trình, dự án trong năm kế
hoạch. Trên cơ sở các công trình dự, an đã thực hiện được chu chuyển thành kết
quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
2.1.1. Danh mục các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2020
TT

1

Danh mục công trình, dự
án
Trạm Kiểm lâm địa bàn liên
xã Sen Thượng (Dự án nâng
cao năng lực PCCC rừng
tỉnh Điện Biên 2016-2020)

Diện
tích

Địa điểm
(cấp xã)

Căn cứ pháp lý

0,10

xã Sín Thầu

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND
tỉnh

2

Trạm Kiểm lâm liên xã Nậm
Kè

0,11

xã Nậm Kè

3

Nghĩa trang nhân dân huyện
Mường Nhé

4,28

xã Mường
Nhé

4

Dự án cấp điện nông thôn từ
lưới điện quốc gia tỉnh Điện
Biên giai đoạn 2014 - 2020

0,02

Mường
Toong,
Quảng Lâm,
Chung Chải,
Leng Su Sìn

5

Đường Quảng Lâm - Huổi
Lụ - Pá Mỳ

11,66

Xã Pá Mỳ,
xã Quảng
Lâm

6

Sắp xếp, ổn định dân cư,
phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc phòng
bản Huổi Ban (Bổ sung)

2,42

xã Mường
Nhé

7

Sắp xếp, ổn định dân cư,
phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc Nậm
Là 2 (Bổ sung)

13,48

xã Mường
Nhé

Ghi
chú

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND
tỉnh
Nghị quyết số 395/NQHĐND ngày 11/12/2015 của
HĐND tỉnh
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND
tỉnh
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND
ngày 10/12/2016 của HĐND
tỉnh
Nghị quyết số 204/NQHĐND ngày 08/12/2020 của
HĐND tỉnh; Quyết định số
79/QĐ-TTg ngày 12/01/2012
của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND
tỉnh; Công văn 1885/UBNDKT 26/6/2020 của UBND
tỉnh Điện Biên

2.1.2. Danh mục công trình chưa thực hiện được đề xuất không đưa vào
chuyển tiếp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021
TT

-

Tên công trình, dự án
Đường vào bản Huổi Thanh 2

Diện tích
(ha)

Địa điểm
(cấp xã)

Văn bản pháp lý

xã Nậm Kè

Nghị quyết số 97/NQHĐND ngày 07/12/2018
của HĐND tỉnh
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Dự án trồng rừng sản xuất (bảo
vệ và phát triển rừng bền vững
gắn với xóa đói giảm nghèo
huyện Mường Nhé)

-

67,67

Leng Su Sìn,
Mường
Toong, Pá
Mỳ, Quảng
Lâm

Nghị quyết 30a/2008/NQCP ngày 27/12/2008 của
Thủ tướng Chính phủ vế
Chương trình hỗ trợ giảm
nhanh và bền vững đối
với 61 huyện nghèo

2.1.3. Danh mục công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp sang kế hoạch sử
dụng đất năm 2021

TT

1

2

Tên công trình, dự án
Dự án cấp điện nông thôn
từ lưới điện quốc gia tỉnh
Điện Biên giai đoạn 2014 2020
Đường Mường Toong Nậm Xả

Diện
tích
(ha)

Địa điểm
(cấp xã)

0,20

Toàn huyện

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

20,00

xã Mường
Tong

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND
ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh

Văn bản pháp lý

3

Đường vào bản Thống
Nhất

4,00

xã Chung
Chải

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh

4

Đường vào bản Nậm Kè 1

2,00

xã Chung
Chải

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh

5

Đường Quảng Lâm - Huổi
Lụ - Pá Mỳ

2,00

Xã Pá Mỳ,
xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND
ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh

6

Đường GT từ bản Ngã Ba,
xã Mường Toong - TT xã
Nậm Vì

14,00

xã Mường
Tong

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

7

Đường vào bản Mường
Nhé 1

6,00

xã Mường
Nhé

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

8

Cầu treo bản Huổi Sái
Lương

2,00

xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

9

Cầu BTCT bản Nậm Kè +
Đoạn tuyến đấu nối

6,00

xã Nậm Kè

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

10

Cầu và đường vào bản Tiên
Tiến

16,00

xã Chung
Chải

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh

11

Thủy lợi Huổi Súc

1,77

xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 395/NQ-HĐND
ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh
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12

Thủy lợi Nậm Mỳ, bản
Quảng Lâm

3,00

xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

13

Thủy lợi bản Nậm Kè

2,00

xã Nậm Kè

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

14

Điểm bản Tân Phong (Bổ
sung)

2,02

xã Mường
Nhé

Nghị quyết số 347/NQ-HĐND
ngày 28/11/2014 của HĐND tỉnh

15

Sắp xếp, ổn định dân cư,
phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc
phòng bản Huổi Lắp

3,00

xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh;
Quyết định số 473/QĐ-UBND
ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh

16

Sắp xếp, ổn định dân cư,
phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc
phòng bản Tàng Phon

2,00

xã Quảng
Lâm

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

17

Xây dựng cây xăng dầu xã
Mường Nhé

0,17

xã Mường
Nhé

Quyết đinh số 247/QĐ-UBND
ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh
Điện Biên

18

Sắp xếp ổn định dân cư
Mường Nhé 1 (Điều
chỉnh vị trí)

117,00

Xã Mường
Nhé

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

19

Sắp xếp ổn định dân cư
Mường Nhé 2 (Điều
chỉnh vị trí)

82,00

Xã Mường
Nhé

Nghị quyết số 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh

Dự án bố trí, sắp xếp, ổn
định dân cư bản Mường
Toong 6 (bổ sung)
Dự án bố trí, sắp xếp, ổn
định dân cư bản Mường
Toong 8 (bổ sung)

6.31

xã Mường
Toong

10.00

xã Mường
Toong

22

Dự án bố trí sắp xếp ổn
định dân cư bản Gia Chứ, 121.40
xã Leng Su Sìn

xã Leng Su
Sìn

23

Dự án bố trí sắp xếp ổn
định dân cư bản Gia Chứ, 121.40
xã Leng Su Sìn

xã Leng Su
Sìn

20

21

Nghị quyết số 347/NQ-HĐND
ngày 28/11/2014 của HĐND
tỉnh
Nghị quyết số 347/NQ-HĐND
ngày 28/11/2014 của HĐND
tỉnh
Quyết định số 79/QĐ-TTg
ngày 12/01/2012 của Thủ
tướng Chính phủ, Nghị quyết
số 63/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh
Quyết định số 79/QĐ-TTg
ngày 12/01/2012 của Thủ
tướng Chính phủ, Nghị quyết
số 63/NQ-HĐND ngày
13/7/2017 của HĐND tỉnh
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24

Phòng khám đã khoa khu
vực Leng Su Sìn

0.44

xã Leng Su
Sìn

25

Trạm Y tế xã Nậm Vì

0.30

xã Nậm Vì

26

Trạm Y tế xã Mường
Toong

0.28

xã Mường
Toong

27

Đấu giá bổ sung ô đất
đối diện đài tưởng niệm

0.01

xã Mường
Nhé

28

29

30

21

Đấu giá đất khu trước
Viện kiểm sát huyện

Quy hoạch trồng cây Mắc
Ca.Trên địa bàn các xã:

Đồn biên phòng Mường
Nhé

Đồn biên phòng Sen
Thượng

0.04

xã Mường
Nhé

xã Sen
Thượng-800;
3000,00 Chung Chải1400; Sín
Thầu-800

3,30

9,20

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND
ngày 13/7/2017 của HĐND
tỉnh; QĐ số 1348/QĐ-UBND
ngày 28/10/2016 của UBND
tỉnh Điện Biên
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND
ngày 11/12/2015 của HĐND
tỉnh; QĐ số 853/QĐ-UBND
ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh
Điện Biên
Nghị quyết số 395/NQ-HĐND
ngày 11/12/2015 của HĐND
tỉnh; QĐ số 856/QĐ-UBND
ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh
Điện Biên
Kế hoạch số 36/KH-UBND
ngày 15/01/2019 của UBND
huyện Mường Nhé Kế hoạch
đấu giá quyền sử dụng đất năm
2019 tại trung tâm huyện
Mường Nhé; NQ HĐND huyện
số 120/NQ-HĐND ngày
14/12/2020
Kế hoạch số 36/KH-UBND
ngày 15/01/2019 của UBND
huyện Mường Nhé Kế hoạch
đấu giá quyền sử dụng đất năm
2019 tại trung tâm huyện
Mường Nhé; NQ HĐND huyện
số 120/NQ-HĐND ngày
14/12/2020
QĐ số 1038/QĐ-UBND ngày
06/11/2018 của UBND tỉnh

xã Mường
Nhé

Quyết định số ngày 25/6/2013
phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình đồn biên
phòng Mường Nhé (409) BCH
Biên phòng tỉnh Điện Biên

Sen Thượng

Quyết định số ngày 13/3/2015
phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật tổng dự toán công trình đồn biên
phòng Sen Thượng (319) BCH
Biên phòng tỉnh Điện Biên
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CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH TẠI CHỖ KHÔNG THU HỒI ĐẤT
1

Điểm bản Chuyên Gia 3

232,00

2

Điểm bản Nậm Kè 1

225,00

Sắp xếp ổn định dân cư Cà
Là Pá 1
Sắp xếp ổn định dân cư Cà
Là Pá
Sắp xếp ổn định dân cư bản
Tiên Tiến (ổn định tại chỗ)
Sắp xếp ổn định dân cư bản
Thống Nhất (ổn định tại
chỗ)
Sắp xếp ổn định dân cư bản
Mường Nhé 3 (Đầu Cầu Si
Ma)

3
4
5
6

7

7,08
10,22
115,00

Xã Nậm Kè
xã Chung
Chải
xã Leng Su
Sìn
xã Leng Su
Sìn
xã Chung
Chải

265,00

xã Chung
Chải

430,00

Xã Chung
Chải

* Ngoài các nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân,
trong năm 2021 trên địa bàn huyện đề nghị UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư để
thực hiện dự án giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc Đề án 79 đã thu hồi và
không phải thu hồi để sử dụng, chi tiết các dự án như sau:
Tên công trình dự án

STT

Diện
tích (ha)

Địa điểm

1

Điểm bản Tân Phong

109,82

xã Mường Nhé

2

Điểm bản Huổi Thanh 1

225,0

xã Nậm Kè

3

Điểm bản Huổi Lích 1

4,97

xã Pá Mỳ

4

Điểm bản Hua Sin 1, 2

71,95

xã Chung Chải

5

Điệm bản Nậm Là 2

13,48

xã Mường Nhé

6

Điểm bản Huổi Ban

2,42

xã Mường Nhé

7

Trạm Kiểm lâm liên xã Nậm Kè

0,11

Xã Nậm Kè

Tổng

427,75

2.1.4. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020/kế hoạch được phê
duyệt năm 2020
Thực hiện so sánh chỉ tiêu đất đai thực hiện trong năm 2020 với chỉ tiêu đất
đai trong Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, nhằm xác định các
chỉ tiêu đất đai năm trước chưa thực hiện để chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng
đất năm 2021.
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Bảng: So sánh chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được phê duyệt
với dự kiến chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã thực hiện năm 2020

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Kế hoạch
năm 2020
được
duyệt (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

128,783.12

151,987.69

23,204.57

118.02

16,257.68

15,333.55

-924.13

94.32

320.31

358.84

38.52

112.03

21,773.84

45,248.10

23,474.25

207.81

5,937.57

5,107.39

-830.18

86.02

1

Đất nông nghiệp

1.1

Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

Kết quả
thực kế
hoạch năm
2020 (ha)

So sánh
tăng (+),
giảm (-)
(5)=(4)-(3)

Tỷ lệ %
(6)=(4)*100/(3)

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

1.3

Đất trồng cây lâu năm

1.4

Đất rừng phòng hộ

26,845.07

25,205.31

-1,639.76

93.89

1.5

Đất rừng đặc dụng

44,993.44

45,580.99

587.56

101.31

1.6

Đất rừng sản xuất

12,863.15

15,383.95

2,520.80

119.60

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

112.37

128.40

16.03

114.26

1.8

Đất làm muối

1.9

Đất nông nghiệp khác

2

Đất phi nông nghiệp

2,656.29

2,579.43

-76.85

97.11

2.1

Đất quốc phòng

63.22

48.70

-14.53

77.02

2.2

Đất an ninh

5.87

4.68

-1.19

79.78

2.3

Đất khu công nghiệp

2.4

Đất khu chế xuất

2.5

Đất cụm công nghiệp

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

0.33

1.47

1.14

446.40

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

9.29

14.77

5.48

158.97

Đất sử dụng cho hoạt động KS
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,
2.9
cấp tỉnh, ..., cấp xã
2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa

732.98

627.19

-105.79

85.57

5.23

4.60

-0.63

87.94

742.09

672.11

-69.98

90.57

11.94

12.61

0.67

105.59

0.10

2.49

2.39

2,490.85

2.8

2.11 Đất danh lam thắng cảnh
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải
2.13 Đất ở tại nông thôn
2.14 Đất ở tại đô thị
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan
2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
2.18 Đất cơ sở tôn giáo
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Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà
tang lễ, nhà hỏa táng
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng
2.19

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng

20.48

24.48

4.00

119.52

32.62

33.42

0.80

102.46

0.99

2.96

1.97

298.88

1,029.59

1,129.38

99.80

109.69

1.55

0.57

-0.98

36.67

25,468.71

2,340.99

-23,127.72

9.19

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng
3

Đất chưa sử dụng

Trên cơ sở kết quả các chỉ tiêu đất đai đã thực hiện năm 2020 so sánh với
Kế hoạch được duyệt năm 2020. Cho chúng ta thấy một số công trình dự án chưa
thực hiện được trong năm 2020 vẫn còn khả thi để đưa vào thực hiện năm 2021.
Với đặc thù là huyện vùng sâu, vùng xa kinh tế chưa phát triển, các công trình xác
định trong kế hoạch sử dụng đất các năm 2018; 2019; 2020 đều được HĐND tỉnh
thông qua, nhằm mục đích đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật từ nguồn ngân sách
đầu tư của Trung ương, của Tỉnh.
a. Đất nông nghiệp
Theo kế hoạch được duyệt đến năm 2020 toàn huyện là 128.783,12 ha,
kết quả thực hiện được 151.987,69 ha, đạt 118,02%. Thực hiện công tác thống
kê năm 2020, diện tích đất đai được rà soát chi tiết đến từng thửa đất, xác định
diện tích đất đồi núi chưa sử dụng theo quy hoạch 3 loại rừng và phân loại nên
diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện giảm do chuyển sang đất nông
nghiệp. Trên địa bàn huyện các công trình, dự án chủ yếu là thực hiện là thuộc các
đề án 79, nên chủ yếu là phân bổ diện tích để ổn định đời sống dân cư, sắp sếp,
đảm bảo người dân có đất ở nông thôn, đất sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho từngkhu vực, thôn bản của đề án. Đồng
thời thực hiện việc khoanh định, thống kê đất đai ở những khu vực mà Nhân dân
di rời và các loại đất theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt để bảo vệ
nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất đai. Do vậy mà kết quả đạt được trong kế hoạch
sử dụng đất nông nghiệp luôn cao, trong đó:
- Đất trồng lúa: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 là 16.257,68 ha, kết quả
thực hiện được 15.333,55 ha, đạt 94,32%.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn
huyện là 21.773,84 ha, kết quả thực hiện được 45.248,10 ha, đạt 207,81%.
- Đất trồng cây lâu năm: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
5.937,57 ha, kết quả thực hiện được 5.107,39 ha, đạt 86,02%.
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- Đất rừng phòng hộ: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
26.845,07 ha, kết quả thực hiện được 25.205,31 ha, đạt 93,89% so với chỉ tiêu
kế hoạch được duyệt, theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt.
- Đất rừng đặc dụng: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
44.993,44 ha, kết quả thực hiện được 45.580,99 ha đạt 101,31% so với chỉ tiêu
kế hoạch được duyệt, theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt.
- Đất rừng sản xuất: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
12.863,15 ha, kết quả thực hiện được 15.383,95 ha, đạt 119,60% so với chỉ tiêu kế
hoạch được duyệt, theo quy hoạch 3 loại rừng đã được phê duyệt.
- Đất nuôi trồng thủy sản: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn
huyện là 112,37 ha, kết quả thực hiện được 128,40 ha đạt 114,26% so với chỉ
tiêu kế hoạch được duyệt, diện tích tăng do thực hiện thống kê năm 2020.
b. Đất phi nông nghiệp
Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là 2.656,29 ha, kết quả
thực hiện được 2.579,43 ha, đạt 97,11% so với kế hoạch (diện tích chưa thực hiện
được còn 0,63 ha). Trong đó:
- Đất quốc phòng: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là 63,22
ha, kết quả thực hiện được 48,70 ha, đạt 77,02% so với chỉ tiêu kế hoạch được
duyệt.
- Đất an ninh: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là 5,87 ha,
kết quả thực hiện được 4,68 ha, đạt 79,78% so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.
- Đất thương mại, dịch vụ: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện
là 0,33 ha, kết quả thực hiện 1,47 ha, đạt 446,40% so với kế hoạch đề ra (diện tích
thực hiện được vượt 1,14 ha, theo số liệu thống kê năm 2020).
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020
toàn huyện là 9,29 ha, kết quả thực hiện được 14,77 ha, đạt 158,97% so với kế
hoạch được duyệt. (diện tích thực hiện được vượt 5,48 ha, theo số liệu thống kê
năm 2020).
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Theo kế
hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là 732,98 ha, kết quả thực hiện được
627,19 ha, đạt 85,57% (diện tích chưa thực hiện còn 102,94 ha).
- Đất bãi thải, xử lý rác thải: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn
huyện là 5,23 ha, kết quả thực hiện được 4,60 ha, đạt 87,94% so với kế hoạch.
- Đất ở tại nông thôn: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
742,09 ha, kết quả thực hiện được 672,11 ha, đạt 90,57% so kế hoạch.
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn
huyện là 11,94 ha, kết quả thực hiện được 12,61 ha, đạt 105,59% so với kế hoạch.
- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Theo kế hoạch được duyệt
năm 2020 toàn huyện là 0,10 ha, kết quả thực hiện là 2,70 ha, vượt số liệu kế
hoạch là 2,60 ha.
- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Theo kế hoạch
được duyệt năm 2020 toàn huyện là 20,48 ha, kết quả thực hiện được 24,48 ha, đạt
119,52% so với kế hoạch được duyệt.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020
là 32,62 ha, kết quả thực hiện được 33,42 ha, đạt 102,46% so với kế hoạch được duyệt.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn huyện là
0,99 ha, kết quả thực hiện được 2,96 ha, (diện tích thực hiện vượt 1,97 ha).
- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Theo kế hoạch được duyệt năm 2020 toàn
huyện là 1.029,59 ha, kết quả thực hiện được 1.129,38 ha, đạt 109,69% so với kế
hoạch được duyệt (diện tích vượt kế hoạch được duyệt là 99,79 ha, theo số liệu thống
kê năm 2020).
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Theo kế hoạch được duyệt đến năm 2020
toàn huyện là 1,55 ha, kết quả thực hiện được 0,57 ha, giảm 0,98 ha so với kế
hoạch được duyệt.
c. Đất chưa sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê
duyệt là 25.468,71 ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 2.340,99 ha, diện tích đất chưa
sử dụng giảm 23.127,49 ha.
2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2020
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé, các công trình dự
án về sử dụng đất nông nghiệp đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất trong
năm 2020. Tuy nhiên kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thường
xuyên triển khai chậm do thiếu nguồn vốn đầu tư nên phải chuyển tiếp sang năm
2021.
- Các công trình, dự án thực hiện trên địa bàn huyện đều phụ thuộc vào nguồn
Ngân sách của Tỉnh, Trung ương trong năm tài chính, nên kết quả thực hiện thấp.
- Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định cụ thể công trình, dự án
nhưng nguồn kinh phí thực hiện lại không đồng thời nên một số dự án không khả
thi trong năm kế hoạch và phải chuyển tiếp.
- Một số công trình dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm,
nhưng mới chỉ là dự án tiền khả thi nên diện tích, vị trí và ranh giới được khảo sát
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sơ bộ hoặc được đề xuất theo chủ trương nên gặp khó khăn trong thực hiện.
2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng
đất năm 2020
- Các điều kiện về vật chất cho công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 còn chưa đảm bảo, nguồn Ngân sách có đến đâu thực hiện đến đó nên
trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.
- Chưa có các giải pháp khả thi để thực hiện, trong đó là không cân đối đủ
nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật và kinh phí để bồi thường, hỗ trợ tái định
cư khi thực hiện thu hồi đất.
- Việc đánh giá, thẩm định kinh phí dự toán các công trình dự án thường bị kéo
dài do vướng nhiều thủ tục hành chính, thiếu Văn bản quy định chi tiết cụ thể nên
khó khăn cho cán bộ chuyên môn thẩm định.
- Công tác dân vận chưa phát huy hiệu quả, để tuyên truyền cho Nhân dân hiểu
về giá trị của việc đầu tư xây dựng các công trình dự án và giá trị mang lại của công
trình cho đời sống sinh hoạt của Nhân dân.
- Việc giám sát thực hiện các công trình dự án theo nguồn vốn Đầu tư của Nhà
nước chưa cụ thể, gắn trách nhiệm cho đơn vị, tổ chức, cá nhân để theo dõi giám sát
chất lượng và tiến độ kế hoạch.
III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất
Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Nhé được xác định tổng
hợp từ danh mục các công trình, dự án được chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 và nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn
đăng ký mới, như sau:
3.1.1. Đất nông nghiệp
Diện tích đất nông nghiệp huyện Mường
dụng đất năm 2021 là 152.123,63 ha. Trong đó:
- Đất trồng lúa
- Đất trồng cây hàng năm khác
- Đất trồng cây lâu năm
- Đất rừng phòng hộ
- Đất rừng đặc dụng
- Đất rừng sản xuất
- Đất nuôi trồng thuỷ sản

Nhé xác định trong kế hoạch sử
: 15.310,69 ha,
: 42.379,65 ha,
: 8.159,04 ha,
: 25.201,27 ha,
: 45.580,99 ha,
: 15.364,63 ha,
: 127,36 ha.

3.1.2. Đất phi nông nghiệp
Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường
Nhé xác định là: 2.711,85 ha. Trong đó:
- Đất quốc phòng

: 69,20 ha,
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- Đất an ninh

:

4,68 ha,

- Đất thương mại - dịch vụ

:

1,64 ha,

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

: 14,77 ha,

- Đất phát triển hạ tầng, cấp … cấp xã

: 702,70 ha,

- Đất bãi thải, xử lý chất thải

:

- Đất ở tại nông thôn

: 712,24 ha,

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan

: 12,61 ha,

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

:

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

: 24,48 ha,

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng

: 33,42 ha,

- Đất sinh hoạt cộng đồng

:

- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

:1.125,49 ha,

- Đất có mặt nước chuyên dùng

:

4,60 ha

2,49 ha,

2,96 ha,
0,57 ha.

3.1.3. Đất chưa sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng trong kế hoạch năm 2021 là: 2.072,63 ha.
3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực
3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất
Thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, UBND huyện Mường
Nhé đã có văn bản để nghị các Sở, ngành cũng như các Phòng ban và Ủy ban nhân
dân 11 xã và các Doanh nghiệp, tổ chức, Đơn vị đại diện chủ đầu tư các công
trình, dự án thuộc Đề án 79 trên địa bàn huyện đăng ký Danh mục công trình, dự
án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021.
Ngoài ra kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được rà soát và thực hiện các công
trình dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, được UBND tỉnh Điện
Biên phê duyệt và các công trình, dự án mới được phê duyệt trong năm 2020
(ngoài kế hoạch sử dụng đất năm 2020) nhưng chưa thực hiện.
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện Mường
Nhé trên các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp - Thủ công nghiệp, xây dựng và Thương
mại dịch vụ, cần đảm bảo các mục tiêu sau:
- Về nông lâm nghiệp thực hiện sản xuất trên diện tích đất sẵn có, tận dụng
diện tích nằm trong quy hoạch nhưng chưa thực hiện, xây dựng các công trình, dự
án để sản xuất đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Ứng dụng khoa học kỹ
thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác,
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sản xuất nông nghiệp sạch tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có năng xuất và chất
lượng đáp ứng nhu cầu tiều dung của nhân dân. Trong năm kế hoạch cần ra soát,
thực hiện tốt các dự án sắp xếp, ổn định dân cư theo phương án được phê duyệt,
thực hiện giao đất ở, đất nông lâm nghiệp cho nhân dân để người dân yên tâm sản
xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ
thuật - hạ tầng xã hội để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.
- Về sản xuất thủ công nghiệp, xây dựng thực hiện theo kế hoạch được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, việc xây dựng các công trình, dự án phải được đáp ứng
diện tích đất đai. Đồng thời cũng phải tính toán cụ thể theo tiến độ có lộ trình thu
hồi, giải phóng mặt bằng hợp lý, tránh lãng phí tiềm năng đất đai của các mục đích
sử dụng khác.
- Về thương mại, dịch vụ: Sử dụng đất đai theo kế hoạch, xây dựng trung
tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi ... Chỉnh trang chợ trung tâm huyện, đáp ứng
nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân và thúc đẩy tăng
tổng mức luân chuyển hàng hóa.
3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân
Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân năm 2021 theo
từng hạng mục công trình, dự án thể hiện theo: Biểu 10/CH: Các công trình trong
KHSDĐ thực hiện năm 2021 theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và được chu
chuyển đất đai trong kế hoạch năm 2021 tại Biểu 12/CH, Kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 thể hiện Biểu 03/CH.
Bảng: Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo nhu cầu sử dụng
đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân
STT
(1)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

Chỉ tiêu sử dụng đất
(2)

Đất nông nghiệp
Đất trồng lúa
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng cây hàng năm khác
Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng đặc dụng
Đất rừng sản xuất
Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh

Mã
(3)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

(4)

(5)

NNP
LUA
LUC
HNK
CLN
RPH
RDD
RSX
NTS
LMU
NKH

152,123.63
15,310.69
358.72
42,379.65
8,159.04
25,201.27
45,580.99
15,364.63
127.36

96.95
10.06
0.24
27.86
5.36
16.57
29.96
10.10
0.08

PNN
CQP
CAN

2,711.85
69.20
4.68

1.73
2.55
0.17
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2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
3

Đất khu công nghiệp
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp ..., cấp xã
Đất có di tích lịch sử - văn hóa
Đất danh lam thắng cảnh
Đất bãi thải, xử lý chất thải
Đất ở tại nông thôn
Đất ở tại đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
Đất cơ sở tín ngưỡng
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước chuyên dùng
Đất chưa sử dụng

SKK
SKN
TMD
SKC
SKS
DHT
DDT
DDL
DRA
ONT
ODT
TSC
DTS
DNG
TON
NTD
SKX
DSH
DKV
TIN
SON
MNC
CSD

1.64
14.77

0.06
0.54

702.70

25.91

4.60
712.24

0.17
26.26

12.61
2.49

0.46
0.09

24.48
33.42
2.96

0.90
1.23
0.11

1,125.49
0.57

41.50
0.02

2,072.63

1.32

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

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh
vực
Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những
năm qua và khả năng thực hiện các dự án trong năm 2021, kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 đã xác định chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực và những
định hướng của UBND tỉnh trên địa bàn huyện Mường Nhé như sau:
3.3.1. Đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp năm 2021 là 152.123,63 ha, tăng 135,95 ha, so kết quả
thực hiện năm 2020 là 151.987,69 ha (là kết quả thực hiện sử dụng đất từ ngày
01/01/2020 dự kiến đến 31/10/2020). Diện tích đất không thay đổi mục đích dử
dụng là 151.987,69 ha. Được phân bố tại: xã Mường Nhé 21.141,04 ha; xã Chung
Chải 20.564,91 ha; Huổi Lếch 11.404,51 ha; Leng Su Sìn 17.666,53 ha; Mường
Toong 10.625,08 ha; Nậm Kè 14.612,56 ha; Nậm Vì 6.065,13 ha; Pá Mỳ 6.902,76
ha; Quảng Lâm 10.540,14 ha; xã Sen Thượng 16.694,76 ha và xã Sín Thầu
15.906,20 ha.
Biến động sử dụng đất nông nghiệp trong năm 2021 như sau:
* Đất trồng lúa năm 2021 là 15.310,69 ha, giảm 22,58 ha, so hiện trạng năm
2020 là 15.333,55 ha. Diện tích đất không thay đổi mục đích dử dụng là 15.310,69
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ha. Đất trồng lúa được phân bố tại: xã Mường Nhé 2.239,87 ha; xã Chung Chải
2.055,97 ha; Huổi Lếch 1.226,02 ha; Leng Su Sìn 1.057,23 ha; Mường Toong
2.206,03 ha; Nậm Kè 1.703,59 ha; Nậm Vì 1.957,53 ha; Pá Mỳ 1.529,94 ha;
Quảng Lâm 964,46 ha; xã Sen Thượng 170,62 ha và xã Sín Thầu 199.42 ha.
Trong năm 2021 diện tích đất trồng lúa giảm 22,85 ha (trong đó đất lúa
nương giảm 21,21 ha; đất trồng lúa nước còn lại 1,53 ha; đất chuyên trồng lúa là
0,12 ha) do chuyển sang các loại đất sau:
- Đất trồng cây lâu năm

: 10,00 ha

- Đất ở tại nông thôn

: 10,80 ha,

- Đất giao thông

: 1,14 ha,

- Đất thủy lợi

: 0,75 ha,

- Đất xây dựng công trình năng lượng

: 0,16 ha.

* Đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 là 42.379,65 ha, giảm 2.868,45 ha,
so với hiện trạng năm 2020 là 45.248,10 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử
dụng là 42.368,45 ha. Đất trồng cây hàng năm khác được phân bố tại: xã Mường
Nhé 1.879,16 ha; xã Chung Chải 4.197,38 ha; Huổi Lếch 5.179,62 ha; Leng Su
Sìn 2.630,73 ha; Mường Toong 5.164,56 ha; Nậm Kè 4.395,18 ha; Nậm Vì
1.572,91 ha; Pá Mỳ 3.528,46 ha; Quảng Lâm 3.698,22 ha; xã Sen Thượng
6.532,84 ha và xã Sín Thầu 3.600,60 ha.
Trong năm 2021 đất trồng cây hàng năm khác giảm 2.868,45 ha, do chuyển
sang các loại đất sau:
- Đất trồng cây lâu năm

: 2.796,10 ha

- Đất ở tại nông thôn

:

24,52 ha,

- Đất quốc phòng

:

8,50 ha,

- Đất xây dựng cơ sở y tế

:

1,02 ha.

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo

:

0,50 ha,

- Đất thương mại dịch vụ

:

0,17 ha,

- Đất giao thông

:

39,99 ha,

- Đất thủy lợi

:

2,13 ha.

Đồng thời trong năm 2021 đất trồng cây hàng năm cũng tăng 79,03 ha.
* Đất trồng cây lâu năm năm 2021 là 8.1159,04 ha. Thực tăng 3.051,65 ha so
với năm 2020 đã thực hiện là 5.107,39 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử
dụng là 5.107,39 ha.
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Biến động giảm 10,35 ha, do chuyển sang:
- Đất trồng cây hàng năm khác

: 4,48 ha

- Đất ở tại nông thôn

: 0,57 ha,

- Đất an ninh

: 0,27 ha,

- Đất giao thông

: 5,30 ha.

Đồng thời trong năm 2021 đất trồng cây lâu năm cũng tăng 3.051,65 ha, diện
tích trăng được lấy từ:
- Đất trồng cây hàng năm khác

: 2.796,10 ha,

- Đất trồng lúa nương

:

- Đất đồi núi chưa sử dụng

: 255,90 ha.

10,00 ha,

Trong năm 2021 đất trồng cây lâu năm được phân bố tại: xã Mường Nhé
4.162,80 ha; xã Chung Chải 1.415,48 ha; Huổi Lếch 17,41 ha; Leng Su Sìn 68,73
ha; Mường Toong 580,29 ha; Nậm Kè 241,60 ha; Nậm Vì 16,74 ha; Pá Mỳ 24,03
ha; Quảng Lâm 0,91 ha; xã Sen Thượng 824,10 ha và xã Sín Thầu 806,95 ha.
* Đất rừng phòng hộ năm 2021 là 25.201,27 ha, diện tích giảm 4,04 ha, so
với năm 2020 thực hiện là 25.205,31. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng
là 25.201,27 ha. Trong năm 2021 diện tích rừng phòng hộ giảm 4,04 ha, do
chuyển sang đất xây dựng công trình năng lượng 0,40 ha; đất thủy lợi 4,00 ha (Kè
bảo vệ khu vực mốc 6+614m Biên giới đất liền Viên Nam - Trung Quốc).
Trong năm 2021 đất rừng phòng hộ, được phân bố tại: xã Mường Nhé
1.104,92 ha; xã Chung Chải 2.488,68 ha; Huổi Lếch 4.303,19 ha; Leng Su Sìn
945,33 ha; Mường Toong 1.170,02 ha; Nậm Kè 877,43 ha; Nậm Vì 1.189,78 ha;
Pá Mỳ 515,44 ha; Quảng Lâm 2.552,77 ha; xã Sen Thượng 8.284,10 ha và xã Sín
Thầu 1.769,62 ha.
* Đất rừng đặc dụng năm 2021 là 45.580,99 ha, không biến động so với
thực hiện năm 2020. Đất rừng đặc dụng được phân bố tại: xã Mường Nhé
10.002,87 ha; xã Chung Chải 9.816,15 ha; Leng Su Sìn 12.394,10 ha; Nậm Kè
6.571,96 ha và xã Sín Thầu 6.795,92ha.
* Đất rừng sản xuất năm 2021 là 15.364,63 ha, trong đó thực giảm 19,32 ha,
so với hiện trạng năm 2020 là 15.383,95 ha. Đất rừng sản xuất được phân bố tại: xã
Mường Nhé 1.693,72 ha; xã Chung Chải 582,85 ha; Huổi Lếch 676,94 ha; Leng
Su Sìn 569,19 ha; Mường Toong 1.475,81 ha; Nậm Kè 815,47 ha; Nậm Vì
1.317,58 ha; Pá Mỳ 1.301,99 ha; Quảng Lâm 3.321,70 ha; xã Sen Thượng 881,60
ha và xã Sín Thầu 2.727,80 ha.
Trong năm 2021 đất rừng sản xuất giảm 19,32 ha, do chuyển sang:
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- Đất ở nông thôn

: 0,50 ha,

- Đất quốc phòng

: 12,00 ha,

- Đất giao thông

: 6,82 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 là 127,36 ha, giảm 1,04 ha, so với hiện
trạng năm 2020 là 128,37 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là là
127,33 ha. Đất nuôi trồng thủy sản được phân bố tại: xã Mường Nhé 57,69 ha; xã
Chung Chải 8,36 ha; Huổi Lếch 1,33 ha; Leng Su Sìn 1,23 ha; Mường Toong
28,37 ha; Nậm Kè 7,38 ha; Nậm Vì 10,58 ha; Pá Mỳ 2,91 ha; Quảng Lâm 2,10 ha;
xã Sen Thượng 1,50 ha và xã Sín Thầu 5,90 ha.
Trong năm 2021 đất nuôi trồng thủy sản giảm 1,04 ha, do chuyển sang đất ở
tại nông thôn 0,04 ha; đất giao thông 1,00 ha.
3.3.2. Đất phi nông nghiệp
Đất phi nông nghiệp năm 2021 là 2.711,85 ha, thực tăng 132,49 ha, so với
thực hiện năm 2020 là 2.579,43 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là
2.579,43 ha. Đất phi nông nghiệp được phân bổ: xã Mường Nhé 525,06 ha; xã
Chung Chải 341,87 ha; Huổi Lếch 139,75 ha; Leng Su Sìn 188,26 ha; Mường
Toong 365,62 ha; Nậm Kè 315,47 ha; Nậm Vì 105,19 ha; Pá Mỳ 156,85 ha;
Quảng Lâm 196,14 ha; xã Sen Thượng 193,70 ha và xã Sín Thầu 184,94 ha.
Biến động đất phi nông nghiệp trong năm 2021 cụ thể như sau:
* Đất quốc phòng năm 2021 là 69,20 ha, tăng 20,50 ha, so với năm 2020
thực hiện là 48,70 ha. Được phân bổ: xã Mường Nhé 26,04 ha; xã Chung Chải
0,23 ha; Leng Su Sìn 4,90 ha; Mường Toong 2,65 ha; Nậm Kè 7,50 ha; Quảng
Lâm 0,22 ha; xã Sen Thượng 18,39 ha và xã Sín Thầu 9,26 ha.
Diện tích đất quốc phòng tăng được lấy từ:
- Đất trồng cây hàng năm khác : 8,50 ha.
- Đất rừng sản xuất

: 12,00 ha.

* Đất an ninh năm 2021 là 4,66 ha, không biến động. Được phân bổ: xã
Mường Nhé 3,37 ha; Mường Toong 0,47 ha; xã Quảng Lâm 0,84 ha
* Đất thương mại, dịch vụ năm 2021 là 1,64 ha, tăng 0,17 ha, lấy vào từ đất
trồng cây hàng năm khác, so với năm 2020 là 1,47 ha. Diện tích đất thương mại,
dịch vụ này trên địa bàn xã Mường Nhé 1,02 ha; xã Mường Toong 0,62 ha.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 là 14,77 ha, không biến
động so với năm 2020. Được phân bổ: xã Mường Nhé 7,06 ha; xã Chung Chải
1,02 ha; Mường Toong 4,88 ha; Nậm Kè 0,59 ha, xã Sín Thầu 1,22 ha.
* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2021 là
702,70 ha, tăng 75,50 ha so với năm 2020. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp
tỉnh, cấp huyện, cấp xã được phân bổ: xã Mường Nhé 140,57 ha; xã Chung Chải
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78,16 ha; Huổi Lếch 29,81 ha; Leng Su Sìn 32,69 ha; Mường Toong 116,49 ha;
Nậm Kè 57,86 ha; Nậm Vì 33,23 ha; Pá Mỳ 37,48 ha; Quảng Lâm 46,39 ha; xã
Sen Thượng 67,41 ha và xã Sín Thầu 62,60 ha.
Biến động cụ thể như sau:
- Đất giao thông là 589,00 ha, diện tích tăng 63,05 ha.
- Đất thuỷ lợi là 39,34 ha, thực tăng 10,75 ha.
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa là 3,74 ha, không biến động.
- Đất xây dựng cơ sở y tế 6,53 ha, tăng 1,02 ha.
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo là 52,38 ha, tăng 0,48 ha.
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 3,86 ha, không biến động.
- Đất công trình năng lượng là 0,29 ha, tăng 0,20 ha.
- Đất công trình bưu chính, viễn thông là 1,22 ha, không biến động.
- Đất chợ là 1,65 ha, không biến động.
* Đất bãi thải, xử lý rác thải năm 2021 là 4,60 ha, không biến động.
* Đất ở nông thôn năm 2021 là 712,24 ha, diện tích thực tăng 40,21 ha, so
với hiện trạng năm 2020 là 672,11 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng
là 672,11 ha. Được phân bố ở: xã Mường Nhé 146,97 ha; xã Chung Chải 83,57 ha;
Huổi Lếch 37,93 ha; Leng Su Sìn 51,88 ha; Mường Toong 103,97 ha; Nậm Kè
94,10 ha; Nậm Vì 31,05 ha; Pá Mỳ 39,95 ha; Quảng Lâm 54,65 ha; xã Sen
Thượng 37,14 ha và xã Sín Thầu 31,08 ha.
Trong năm 2021 đất ở nông thôn tăng 40,21 ha, được lấy từ:
- Đất trồng lúa

: 10,80 ha,

- Đất trồng cây hàng năm khác

: 24,52 ha,

- Đất trồng cây lâu năm

: 0,57 ha,

- Đất rừng sản xuất

: 0,50 ha,

- Đất nuôi trồng thủy sản

: 0,04 ha,

- Đất chưa sử dụng

: 4,37 ha.

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 là 12,61 ha, không biến động.
Phân bố ở: xã Mường Nhé 3,53 ha; xã Chung Chải 1,58 ha; Huổi Lếch 0,79 ha;
Leng Su Sìn 0,63 ha; Mường Toong 0,28 ha; Nậm Kè 0,64 ha; Nậm Vì 1,35 ha; Pá
Mỳ 0,44 ha; Quảng Lâm 0,26 ha; xã Sen Thượng 1,92 ha và xã Sín Thầu 1,18 ha.
* Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác năm 2021 là 2,49 ha, không biến
động. Được phân bố ở: xã Mường Nhé 0,99 ha; xã Chung Chải 12 ha; Nậm Kè
1,38 ha.
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* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, năm 2021 là 24,48 ha, không biến động.
Được phân bố ở: xã Mường Nhé 7,53 ha; xã Chung Chải 0,04 ha; Huổi Lếch 0,02
ha; Leng Su Sìn 0,01 ha; Mường Toong 7,44 ha; Nậm Kè 3,11 ha; Pá Mỳ 1,26 ha;
Quảng Lâm 3,51 ha; xã Sen Thượng 1,55 ha.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2021 là 33,42 ha, không biến động.
Được phân bố ở: xã Mường Nhé 13,85 ha; xã Chung Chải 0,44 ha; Mường Toong
13,81 ha; Nậm Kè 1,48 ha; Quảng Lâm 1,77 ha; xã Sen Thượng 2,07 ha.
* Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2021 là 2,96 ha, không biến động. Được
phân bố ở: xã Mường Nhé 0,37 ha; xã Chung Chải 0,47 ha; Mường Toong 0,19
ha; Pá Mỳ 0,56 ha; xã Sen Thượng 0,40 ha; xã Sín Thầu 0,60 ha.
* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 là 1.125,49 ha, giảm 3,89 ha, so với
hiện trạng năm 2020. Được phân bố ở: xã Mường Nhé 169,15 ha; xã Chung Chải
176,24 ha; Huổi Lếch 70,83 ha; Leng Su Sìn 98,14 ha; Mường Toong 114,81 ha;
Nậm Kè 148,81 ha; Nậm Vì 38,98 ha; Pá Mỳ 77,16 ha; Quảng Lâm 88,55 ha; xã
Sen Thượng 64,83 ha và xã Sín Thầu 78,01 ha.
Trong năm 2021 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 3,89 ha, do
chuyển sang đất thủy lợi.
* Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 là 0,57 ha, không biến động.
Được phân bổ ở xã Nậm Vì.
3.3.3. Đất chưa sử dụng:
Năm 2021 đất chưa sử dụng còn lại là 2.072,63 ha, giảm 268,44 ha, so với
hiện trạng năm 2020. Được phân bố ở: xã Mường Nhé 75,48 ha; xã Chung Chải
114,62 ha; Huổi Lếch 167,45 ha; Leng Su Sìn 142,53 ha; Mường Toong 367,72
ha; Nậm Kè 375,26 ha; Nậm Vì 15,06 ha; Pá Mỳ 108,00 ha; Quảng Lâm 38,88 ha;
xã Sen Thượng 473,03 ha và xã Sín Thầu 194,60 ha.
Trong năm 2021 đất chưa sử dụng giảm 268,44 ha, do chuyển sang:
- Đất trồng cây lâu năm

: 255,90 ha,

- Đất ở tại nông thôn

:

4,37 ha,

- Đất giao thông

:

8,17 ha.

(Chi tiết xem tại biểu 03/CH; 06/CH và Các công trình dự án thực hiện trong năm kế hoạch
2021 xem tại biểu 10/CH)
II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

2.1. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
Trong năm 2021 diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi
nông nghiệp là 119,95 ha. Phân bố tại: xã Mường Nhé 20,67 ha; xã Chung Chải
29,57 ha; Leng Su Sìn 10,26 ha; Mường Toong 24,60 ha; Nậm Kè 11,36 ha; Nậm
Vì 0,30 ha; Pá Mỳ 2,00 ha; Quảng Lâm 7,99 ha; xã Sen Thượng 9,20 ha và xã Sín
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Thầu 4,00 ha. Trong đó:
* Đất trồng lúa : 12,85 ha (đất chuyên trồng lúa nước 0,12 ha), gồm:
- Xã Mường Nhé

: 1,05 ha,

- Xã Chung Chải

: 5,26 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 2,63 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,57 ha,

- Xã Nậm Kè

: 2,05 ha,

- Xã Pá Mý

: 0,50 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,79 ha.

* Đất trồng cây hàng năm khác

: 76,83 ha, gồm:

- Xã Mường Nhé

: 11,06 ha,

- Xã Chung Chải

: 15,30 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 7,12 ha,

- Xã Mường Toong

: 22,30 ha,

- Xã Nậm Kè

: 8,86 ha,

- Xã Nậm Vì

: 0,30 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 6,69 ha,

- Xã Sen Thượng

: 5,20 ha.

* Đất trồng cây lâu năm

: 5,87 ha, gồm:

- Xã Mường Nhé

: 0,52 ha,

- Xã Chung Chải

: 4,00 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 0,50 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,40 ha,

- Xã Nậm Kè

: 0,45 ha.

* Đất rừng phòng hộ là

: 4,04 ha, gồm:

- Xã Chung Chải

: 0,01 ha

- Xã Leng Su Sìn

: 0,01 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,01 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,01 ha,

- Xã Sín Thầu

: 4,00 ha.

* Đất rừng sản xuất

: 19,32 ha, gồm:
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- Xã Mường Nhé

: 8,00 ha,

- Xã Chung Chải

: 5,00 ha,

- Xã mường Toong

: 1,32 ha,

- Xã Pá Mý

: 0,50 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,50 ha,

- Xã Sen Thượng

: 4,00 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản là 1,04 ha, ở xã Mường Nhé 0,04 ha; xã Pá Mỳ
1,00 ha.
2.2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
Trong năm 2021, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất
nông nghiệp không có.
2.3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
Trong năm 2021, diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển
sang đất ở không có.
(Chi tiết xem:Biểu 04/CH; 10/CH; 12/CH)
III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI NĂM 2021

3.1. Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi
Trong năm 2021 diện tích đất nông nghiệp cần phải thu hồi là 119,95 ha.
Phân bố tại: xã Mường Nhé 20,67 ha; xã Chung Chải 29,57 ha; Leng Su Sìn 10,26
ha; Mường Toong 24,60 ha; Nậm Kè 11,36 ha; Nậm Vì 0,30 ha; Pá Mỳ 2,00 ha;
Quảng Lâm 7,99 ha; xã Sen Thượng 9,20 ha và xã Sín Thầu 4,00 ha. Trong đó:
* Đất trồng lúa : 12,85 ha (đất chuyên trồng lúa nước 0,12 ha), gồm:
- Xã Mường Nhé

: 1,05 ha,

- Xã Chung Chải

: 5,26 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 2,63 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,57 ha,

- Xã Nậm Kè

: 2,05 ha,

- Xã Pá Mý

: 0,50 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,79 ha.

* Đất trồng cây hàng năm khác

: 76,83 ha, gồm:

- Xã Mường Nhé

: 11,06 ha,

- Xã Chung Chải

: 15,30 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 7,12 ha,
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- Xã Mường Toong

: 22,30 ha,

- Xã Nậm Kè

: 8,86 ha,

- Xã Nậm Vì

: 0,30 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 6,69 ha,

- Xã Sen Thượng

: 5,20 ha.

* Đất trồng cây lâu năm

: 5,87 ha, gồm:

- Xã Mường Nhé

: 0,52 ha,

- Xã Chung Chải

: 4,00 ha,

- Xã Leng Su Sìn

: 0,50 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,40 ha,

- Xã Nậm Kè

: 0,45 ha.

* Đất rừng phòng hộ là

: 4,04 ha, gồm:

- Xã Chung Chải

: 0,01 ha

- Xã Leng Su Sìn

: 0,01 ha,

- Xã Mường Toong

: 0,01 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,01 ha,

- Xã Sín Thầu

: 4,00 ha.

* Đất rừng sản xuất

: 19,32 ha, gồm:

- Xã Mường Nhé

: 8,00 ha,

- Xã Chung Chải

: 5,00 ha,

- Xã mường Toong

: 1,32 ha,

- Xã Pá Mý

: 0,50 ha,

- Xã Quảng Lâm

: 0,50 ha,

- Xã Sen Thượng

: 4,00 ha.

* Đất nuôi trồng thủy sản là 1,04 ha, ở xã Mường Nhé 0,04 ha; xã Pá Mỳ
1,00 ha.
3.2. Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi
Năm 2021 diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 0,61 ha, tại xã
Mường Toong. Trong đó:
* Đất ở tại nông thôn là 0,59 ha.
* Đất giao thông 0,02 ha.
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(Chi tiết xem: 05/CH; 12/CH)
IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021
* Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho đất nông nghiệp là 255,90 ha, cho

mục đích: Đất trồng cây lâu năm, tại xã Leng Su Sìn là 50,90 ha; xã Sen Thượng
150,00 ha; xã Sín Thầu là 55,00 ha..
* Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho đất nông nghiệp là 12,54 ha. Trên

địa bàn: xã Mường Nhé là 3,49 ha; xã Chung Chải là 8,00 ha; xã Mường Toong
0,17 ha; xã Quảng Lâm là 0,88 ha, cho các loại đất:
- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 8,17 ha,
tại: Xã Chung Chải 8,00 ha; xã Mường Toong 0,17 ha. Sử dụng cho đất giao
thông.
- Đất ở tại nông thôn 4,37 ha, tại xã Mường Nhé là 3,49 ha; xã Quảng Lâm
0,88 ha.
(Chi tiết xem: Biểu 06/CH và Biểu 12/CH)
V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SDĐ NĂM 2021

STT

Danh mục dự án

Diện
tích sử
dụng
đất

Địa điểm

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN
TIẾP TỪ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
SANG KẾ HOẠCH NĂM 2021

1
2

Công trình, dự án được phân bổ từ quy hoạch
sử dụng đất cáp tỉnh
Công trình, dự án quốc phòng, an ninh
Đồn biên phòng Mường Nhé
Đồn biên phòng Sen Thượng
Công trình, dự án cấp huyện
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất

3

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2020

4
5
6
7

Đường Mường Toong - Nậm Xả
Đường vào bản Thống Nhất
Đường vào bản Nậm Kè 1
Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ

3,30
9,20

0,20

20,00
4,00
2,00
2,00

xã Mường Nhé
xã Sen Thượng

Các xã: Mường
Toong, Quảng
Lâm, Chung
Chải, Leng Su
Sìn
xã Mường Tong
xã Chung Chải
xã Chung Chải
xã Pá Mỳ, xã
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6,00
2,00
6,00
16,00
1,77
3,00
2,00
2,02

Quảng Lâm
xã Mường
Toong, Nậm Vì
xã Mường Nhé
xã Quảng Lâm
xã Nậm Kè
xã Chung Chải
xã Quảng Lâm
xã Quảng Lâm
xã Nậm Kè
xã Mường Nhé

3,00

xã Quảng Lâm

2,00

xã Quảng Lâm

0,26

xã Mường Nhé

117,00

xã Mường Nhé

82,00

xã Mường Nhé

25
26

Đường GT từ bản Ngã Ba, xã Mường Toong - TT
xã Nậm Vì
Đường vào bản Mường Nhé 1
Cầu treo bản Huổi Sái Lương
Cầu BTCT bản Nậm Kè + Đoạn tuyến đấu nối
Cầu và đường vào bản Tiên Tiến
Thủy lợi Huổi Súc
Thủy lợi Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm
Thủy lợi bản Nậm Kè
Điểm bản Tân Phong (Bổ sung)
Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc phòng bản Huổi Lắp
Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội,
đảm bảo an ninh quốc phòng bản Tàng Phon (Bổ
sung)
Đấu giá đất ở khu trung tâm huyện Mường Nhé
(giáp đường 32m-cạnh BHXH và Kiểm Lâm)
Sắp xếp ổn định dân cư Mường Nhé 1 (Điều chỉnh
vị trí)
Sắp xếp ổn định dân cư Mường Nhé 2 (Điều chỉnh
vị trí)
Dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân
cư bản Mường Toong 6 (bổ sung)
Dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư bản Mường
Toong 8 (bổ sung)
Dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư bản Gia Chứ,
xã Leng Su Sìn
Phòng khám đã khoa khu vực Leng Su Sìn
Trạm Y tế xã Nậm Vì

27

Trạm Y tế xã Mường Toong

0,28

28
29

Đấu giá bổ sung ô đất đối diện đài tưởng niệm
Đấu giá đất khu trước Viện kiểm sát
Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để
thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng
đất

0,01
0,04

xã Leng Su Sìn
xã Nậm Vì
xã Mường
Toong
xã Mường Nhé
xã Mường Nhé

30

Xây dựng cây xăng dầu xã Mường Nhé

0,17

xã Mường Nhé

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
29
20
21
22
23
24

31

Quy hoạch trồng cây Mắc Ca.Trên địa bàn các xã:

14,00

6,31
10,00

xã Mường
Toong
xã Mường
Toong

121,40

xã Leng Su Sìn

0,44
0,30

xã Sen Thượng800; Chung
3.000,00
Chải-1400; Sín
Thầu-800
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32
33
34
35
36
37
38

Công trình, dự án bố trí ổn định tại chỗ
Điểm bản Chuyên Gia 3
Điểm bản Nậm Kè 1
Sắp xếp ổn định dân cư Cà Là Pá 1
Sắp xếp ổn định dân cư Cà Là Pá
Sắp xếp ổn định dân cư bản Tiên Tiến (ổn định tại
chỗ)
Sắp xếp ổn định dân cư bản Thống Nhất (ổn định
tại chỗ)
Sắp xếp ổn định dân cư bản Mường Nhé 3 (Đầu
Cầu Si Ma)
CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT XÁC ĐỊNH
MỚI NĂM 2021
Công trình, dự án dđược phân bổ từ quy hoạch
sử dụng đất cấp tỉnh
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

232,00
225,00
7,08
10,22

xã Nậm Kè
xã Chung Chải
xã Leng Su Sìn
xã Leng Su Sìn

115,00

xã Chung Chải

265,00

xã Chung Chải

430,00

xã Chung Chải

39

Trận địa phòng không 12,7mm

3,00

xã Mường Nhé

40

Trường bắn, thao trường huận luyện của LLVT

7,30

xã Chung Chải

0,50

xã Leng Su Sìn

6,20

xã Mường
Toong

4,00

xã Sín Thầu

Công trình, dự án cấp huyện
41

42

43

Nâng cấp trường PTDTBT trung học cơ sở xã
Leng Su Sìn
Công trình đường giao thông liên bản thuộc Dự án
sắp xếp ổn định dân di cư tự do bản Huổi Cắn
(đường giao thông liên bản Huổi Căn, xã Mường
Toong đi bản Huổi Trạ 2, xã Nậm Vì huyện
Mường Nhé theo Quyết định số 980/QĐ-UBND
ngày 29/9/2020).
Kè bảo vệ khu vực mốc 6+614m Biên giới đất liền
Việt Nam - Trung Quốc

44

Đấu giá khu giáp trung tâm giáo dục thường xuyên

0,25

xã Mường Nhé

45

Đấu giá khu Lô C, Lô B

0,05

xã Mường Nhé

46

Đấu giá khu giáp tòa án và lô xen kẹt giáp viện
kiểm sát

0,06

xã Mường Nhé

47

Đấu giá sau Huyện ủy, UBND huyện

1,62

xã Mường Nhé

48

Đấu giá khu cạnh sân vận động huyện

1,20

xã Mường Nhé
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VI. DỰ KIẾN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG NĂM
2021
6.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch
2021 của huyện Mường Nhé được dựa trên các căn cứ chính sau đây:
- Luật Đất đai 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Quy định về giá đất;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi 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 02/2015/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 của Uỷ ban nhân tỉnh
Điện Biên v/v Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, cây
trồng và vật nuôi trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc Ban hành quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng
lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND
tỉnh Điện Biên về việc ban hành bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên
địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm
2024.
6.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
a) Dự kiến các khoản thu
- Thu từ việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển
mục đích sử dụng đất.
- Thu từ thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng
lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn huyện.
b) Dự kiến các khoản chi
Bao gồm chi cho việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản, vật kiến trúc, cây
trồng và vật nuôi trên đất …
Việc tính toán thu chi mang tính khái toán và tính tổng quát trong năm kế
hoạch sử dụng đất 2021 trên địa bàn huyện Mường Nhé. Trong quá trình triển khai
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thực hiện từng dự án sẽ có phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và các giá
đất cụ thể cho từng dự án và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bảng Dự tính thu chi từ đất theo kế hoạch sử dụng kỳ đầu năm 2021
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Diện
tích
(ha)

Đơn giá
(1000
đồng/m2)

Thành tiền
(triệu đồng)

I

CÁC KHOẢN CHI

1.1

Đất chuyên trồng lúa

0.12

34

40,32

1.2

Đất trồng lúa nước còn lại

2.68

28

749,08

1.3

Đất trồng lúa nương

22.51

20

4.502,00

1.4

Đất trồng cây hàng năm khác

80.13

28

22.436,96

1.5

Đất trồng cây lâu năm

12.65

34

4.301,00

1.6

Đất rừng phòng hộ

4,04

5

202,00

1.7

Đất rừng sản xuất

11,32

6

1.357,20

1.8

Đất nuôi trồng thuỷ sản

1.04

37

384,80

1.9

Đất ở tại nông thôn

0.59

100

590,00

II

CÁC KHOẢN THU

2.1

Đấu giá quyền sử dụng đất

3.22

1200

38.640,00

2.2

Đất ở tại nông thôn

0.23

120

276,00

2.3

Thu tiền từ chuyển mục đích, thuế trước bạ, thuế
chuyển quyền được ước tính trên cơ sở từ các năm
thu trước

34.563,36

39.416,00

CÂN ĐỐI THU - CHI

500,00
4.852,64

Ước cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện Mường Nhé theo kế hoạch sử
dụng đất năm 2021 là 4.852,64 triệu đồng.
VII. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

7.1. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
- Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 là cơ sở cho việc giao đất, cho thuê
đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất. Phát huy hiệu quả trong sử dụng đất, tránh
tình trạng chồng chéo trong quy hoạch sử dụng đất, hạn chế sử dụng đất sai mục
đích, làm căn cứ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

42

Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp trên
đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với
rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất.
- Sử dụng phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông - lâm
nghiệp một cách hợp lý, sử dụng các loại phân hữu cơ làm giàu cho đất, chống ô
nhiễm môi trường đất.
- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải có
phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch phục
hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi trường
sinh thái.
- Xây dựng và thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt đảm bảo
đồng bộ và thống nhất, khai thác hiệu quả diện tích đất đai và cả không gian trong
quá trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết hợp giao thông với hệ thống cấp
thoát nước, chuyển dẫn năng lượng truyền thông, để đảm bảo mỹ quan đô thị với
khả năng phục đời sống của nhân dân một cách tốt nhất ....
- Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao
thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ, đưa chất lượng nông sản lên
hàng đầu để phục vụ nhu cầu của nhân dân...
- Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát
triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với
những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường.
- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, phát
triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông), tạo vốn, nhân lực, vật tư để đẩy mạnh
trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng trên đất đồi núi trọc, tăng độ che phủ của
rừng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm lâm và phương tiện
làm việc, giao đất, giao rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nhằm bảo vệ
diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn và đất rừng sản xuất hiện có.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức trong
việc sử dụng đất tiệt kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.
7.2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2021
- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt, tổ chức công
bố công khai toàn bộ tài liệu của kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đến tất cả các
đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân.
- Kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, trên địa bàn phải đảm bảo theo điều
chỉnh quy hoạch của huyện Mường Nhé đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê
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duyệt. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải
thống nhất chặt chẽ từ điều chỉnh quy hoạch của tỉnh Điện Biên đến các xã.
- Tổ chức cắm mốc, xác định ranh giới các quy hoạch chi tiết và các dự án,
công trình trọng điểm, rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành. Đảm bảo
thực hiện quy hoạch theo đúng thời gian đã được phê duyệt.
- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ cần bảo vệ nghiêm ngặt. Điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn
ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các xã, tăng cường đầu tư hạ tầng xã
hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến, có chính sách, biện
pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người nông dân yên tâm
sản xuất.
- Tăng cường đầu tư cho công tác điều tra cơ bản về đất đai, xây dựng cơ sở
dữ liệu, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai.
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chuyển đổi
mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là chuyển sang đất
phi nông nghiệp.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp
luật, đảm bảo cho việc sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất hàng năm đã được phê duyệt.
- Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Mường Nhé xây dựng kế hoạch sử dụng
đất gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các công trình, dự án
trong năm đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. KẾT LUẬN
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mường Nhé thể hiện chiến lược
sử dụng đất trong năm kế hoạch. Có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ để UBND
huyện Mường Nhé thực hiện thống nhất quản lý đất đai theo kế hoạch. Là căn cứ
để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất
phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu cho quá
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn; phát triển theo hướng kinh tế mở
của huyện.
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé là cụ thể hóa nhu cầu
sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa
bàn huyện nhằm thực hiện các mục tiêu phân bổ quỹ đất để tạo mặt bằng xây dựng
và phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng
xã hội,…
2. KIẾN NGHỊ
UBND huyện Mường Nhé kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND
tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé để
UBND huyện Mường Nhé làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện./.
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