Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................. i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ......................................................................... iv
ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................... 1
1. Cơ sở pháp lý..................................................................................................... 1
PHẦN I ................................................................................................................. 5
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ................................................. 5
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đến từng đơn vị hành chính cấp xã. .................................................................... 28
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, chương
III điều 54 quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực
quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Để sử dụng hợp lý,
có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá
thì kế hoạch sử dụng đất phải giữ vai trò rất quan trọng.
Luật Đất đai năm 2013 tại Mục 4, điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Công
tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và rất cần thiết, đây là
cơ sở pháp lý có tính bắt buộc trong các quy định của pháp luật về quản lý đất đai,
để tiến hành thực hiện các trình tự thủ tục về bồi thường, thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất; tạo điều kiện để thúc đẩy các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, để
từng bước đưa công tác quản lý đất đai của địa phương sớm đi vào nề nếp, đảm
bảo sự phát triển chung của huyện cũng như toàn tỉnh Điện Biên, phù hợp với chủ
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.
Thực hiện Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của
Nhà nước về đất đai có liên quan, theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2014/TTBTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi quy định chi tiết việc lập,
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kết hợp với sự chỉ đạo của UBND
tỉnh Điện Biên và Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND huyện Mường Nhé đã
tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên”.
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một số
Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính
phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
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phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Nghị quyết 395/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Điện Biên về việc chấp thuận đầu tư các 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
2016 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 4 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh
Điện Biên về việc chấp thuận bổ sung 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 2016
trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 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 2017 trên
địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh
Điện Biên phê duyệt điều chỉnh bổ sung 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 giai đoạn 2016-2020;
- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về việc chấp thuận bổ sung 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 2017;
- 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 2018; 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 2018 trên địa bàn tỉnh
Điện Biên;
- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2018 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 2019; Hủy
bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua
trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Điện
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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 647/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND
tỉnh Điện Biên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
huyện Mường Nhé.
- Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND
tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 2019 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;
3

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
- 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 2019 Chương
trình MTQG giảm nghèo bền vững (CT135) giai đoạn 2016-2020 huyện Mường
Nhé;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mường Nhé nhiệm kỳ 2015 - 2020;
- Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của HĐND huyện
Mường Nhé, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng – an ninh năm 2020;
- Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện
Mường Nhé về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng – an ninh năm 2020, huyện Mường Nhé.
2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ
- Số liệu thống kê đất đai năm 2018 của huyện Mường Nhé;
- Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mường Nhé;
- Báo cáo số 502/BC-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Mường
Nhé về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng – an ninh năm 2019; kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020;
- 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 2019 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 2018;
- Các tài liệu khác có liên quan.
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PHẦN I
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 156.908,11 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.
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 26,30C, 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.
- 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 95
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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. Thủy 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, các nhóm đất, loại đất như sau:
- Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi, nhóm này có 2 loại đất chính là Đất
mùn đỏ vàng trên đá sét (ký hiệu Hs) và Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq).
- Nhóm đất đỏ vàng bao gồm 4 loại đất: Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ
và trung tính (Fk); Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv); Đất đỏ vàng trên đá sét và biến
chất (Fs); Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq).
- Nhóm đất phù sa.
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.
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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 2019, 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.
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,
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.
1.2. Điều kiện phát triển kinh tế – xã hội
1.2.1. Điều kiện kinh tế
1.2.1.1. Nông nghiệp
Tập chung chỉ đạo các hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nguồn nước tưới,
phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Ứng dụng các tiến bộ khoa học
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kỹ thuật đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị, năng suất vào sản xuất tăng thu
nhập cho nhân dân.
a) Trồng trọt
Ngành trồng trọt hiện đang là ngành chính của nông nghiệp, tạo ra khối
lượng sản phẩm lương thực, thực phẩm lớn. Bên cạnh lúa là cây lương thực chủ
đạo, đồng bào còn gieo trồng thêm nhiều loại cây lương thực khác như: Sắn, ngô,
lạc, đậu tương..., nâng dần hệ số sử dụng đất, từng bước hình thành các vùng
chuyên canh cây lương thực tại các xã, đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Ước đến
cuối năm 2019, huyện đạt được các kết quả như sau:
* Cây lương thực:
- Lúa chiêm xuân: Diện tích thu hoạch 90,2 ha, đạt 106,12% kế hoạch,
năng suất trung bình đạt 52,95tạ/ha, sản lượng đạt 477,6 tấn;
- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy 1.147,74 ha, đạt 109,91% kế hoạch, năng
suất trung bình đạt 52,50 tạ/ha, sản lượng đạt 6.025,6 tấn;
- Lúa nương: Diện tích gieo trồng 3.322,7 ha đạt 91,84% kế hoạch, năng
suất trung bình đạt 17 tạ/ha, sản lượng đạt 5.648,6 tấn;
- Cây ngô: Diện tích trồng 1.657 ha, đạt 91,84% kế hoạch, năng suất trung
bình đạt 17,1 tạ/ha, sản lượng đạt 2.833,5 tấn;.
* Cây công nghiêp:
- Cây công nghiệp ngắn ngày:
+ Cây đậu tương: Diện tích trồng 345 ha, sản lượng ước đạt 356,7 tấn.
+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng 170 ha, năng suất ước đạt 10,5 tạ/ha.
- Cây công nghiệp dài ngày: cây cao su 1.182,79 ha, diện tích cho khai
thác mủ 300,43 ha, sản lượng mủ khai thác 142 tấn; Cây cà phê 35,3 ha, sản
lượng cà phê nhân khai thác ước đạt 9,1 tấn.
b) Chăn nuôi
Tình hình chăn nuối gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện trong năm 2019
đã được kiểm soát chặt chẽ. Dịch tả lợn Châu Phi đến nay đã phát hiện 10/11 xã,
đã tiêu hủy 1.400 con. UBND huyện, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo UBND
các xã thành lập các Ban chỉ đạo cấp xã lập các chốt kiểm dịch trên địa bàn và
xử lý khi phát hiện dịch bệnh. Công tác kiểm soát hoạt động giết mổ vẫn được
quản lý chặt chẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. UBND
huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên thực hiện công tác
kiểm tra, tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch bệnh có hiệu
quả.
Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện là: Đàn trâu 9.548 con, đàn
bò 4.799 con, đàn lợn 12.206 con, gia cầm các loại 131.617 con.
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c) Thủy sản
Diện tích nuôi trồng thủy sản được tiếp tục duy trì và mở rộng, tổng diện
tích nuôi trồng 144,92 ha, sản lượng nuôi trồng 124,2 tấn, sản lượng khai thác
ước đạt 5,27 tấn.
d) Lâm nghiệp
- Công tác bảo vệ, phát triển rừng: Diện tích rừng được giao khoán vảo vệ
là: 66.454,27 ha, diện tích giao khoán nuôi tái sinh 200 ha. Tăng cường công tác
tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, xử
lý nghiêm các vi phạm pháp luật để bảo vệ phát triển rừng; trong năm 2019 đã
xử lý 33 vụ, xử phạt vi phạm hành chính là 45.550.000 đồng. Tổng diện tích có
rừng 76.751,5 ha, tỷ lệ che phủ rừng 48,77%.
- Kế hoạch trồng rừng năm 2019: Ban chỉ đạo phát triển rừng các xã,
UBND các xã đã tổ chức rà soát, tổ chức họp ban tuyên truyền vận động người
dân đăng ký tham gia trồng rừng. Đến nay đã tiến hành trồng được 99,31 ha.
- Về chăm sóc rừng trồng: Tổng diện tích chăm sóc rừng trồng năm 2019
là 518,28 ha, trong đó: chăm sóc rừng trồng sản xuất 513,18 ha; chăm sóc rừng
trồng phòng hộ thay thế 5,1 ha. Tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản
xuất năm thứ 3 với tổng diện tích là 299,56 ha, kinh phí hỗ trợ 299,56 triệu
đồng.
1.2.1.2. Công nghiệp, xây dựng
a) Công nghiệp
Tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trong năm 2019
theo giá hiện hành ước đạt 32.854 triệu đồng.
b) Xây dựng
Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước đảm bảo
đúng trình tự, thủ tục, các quy định về đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản.
Công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, quản lý chất lượng, tiến độ
các dự án, quản lý quy hoạch được tăng cường.
1.2.1.3. Thương mại, dịch vụ
a) Thương mại
Các hoạt động thương mại tiếp tục được phát triển mở rộng; các mặt hàng
trên thị trường tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của Nhân dân; tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế đạt 263.070
triệu đồng đạt 55,26% kế hoạch đề ra.
b) Dịch vụ
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Hoạt động vận tải hành khách cơ bản đấp ứng được việc đi lại của nhân
dân, chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên; Dịch vụ bưu chính, viễn
thông được tiếp tục triển khai đến tất cả các xã, bản, dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ
tiếp tục phát triển.
1.2.1.4. Hoạt động tài chính, ngân hàng
a) Thu – chi ngân sách
Tổ chức thực hiện nghiêm chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm. Tổng
thu ngân sách nhà nước đạt 645.925 triệu dồng. Tổng chi ngân sách huyện thực
hiện 386.883,857 triệu đồng. Đảm bảo kịp thời các vấn đề phát sinh trng thu, chi
ngân sách của huyện.
b) Ngân hàng
Duy trì chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu thanh toán của các tổ chức,
cá nhân. Thực hiện cho vay đầu tư, sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lãi suất, đảm bảo
tín dụng đối với các đối tượng hộ nghèo, học sinh, sinh viên, hỗ trợ hộ nghèo
vay vốn sản xuất...
1.2.2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
1.2.2.1. Lao động, giải quyết việc làm
a) Lao động, việc làm
- Công tác dạy nghề: Tổ chức đòa tạo nghề cho 371 lao động.
- Giải quyết việc làm: Tạo việc làm mới cho 846 lao động thông qua các
chương trình, dự án và đào tạo nghề.
- Công tác xuất khẩu lao động: Hợp đồng với cơ sở đào tạo tiếng Hàn cho
03 lao động để tham dự thi tuyển xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, hiện đã có
01 lao động được xuất khẩu.
b) Bảo đảm an sinh xã hội
Thực hiện rà soát số hộ, số khẩu thiếu đói trong thời gian giáp hạt. Tổ
chức cấp phát 70.590 kg gạo cứu đói Tết Nguyên đán cho 865 hộ nghèo trên địa
bàn huyện, tiếp nhận và cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho 11/11 xã.
c) Chính sách ưu đãi người có công
Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ cho ngừơi có công và gia đình có
công theo quy định.
d) Phòng chống tệ nạn xã hội
Ban hành các Kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2019
như: Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ
nạn nhân bị mua bán; Kế hoạch phòng chống mại dâm. Chỉ đạo UBND các xã đưa
09 đối tượng nghiện đã hoàn thành xong đợt cai nghiện tập trung về địa phương,
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cai nghiện ma túy tại gia đình và
cộng đồng, đã cai nghiện cho 100 đối tượng tại cộng đồng.
1.2.2.2. Y tế - Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- Tổng số lần khám chữa bệnh trong năm 2019 là 33.627 lượt. Tiếp tục
duy trì 6 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- Triển khai công tác cấp phát, quản lý thẻ và sử dụng số BHXH, thẻ
BHYT, số người tham gia bảo hiểm xã hội 2.290 người, số người tham gia
BHYT là 40.778 người.
- Thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, theo
đó dân số của huyện là 45.727 người.
1.2.2.3. Giáo dục – Đào tạo
Toàn huyện có 40 trường học các cấp và 01 trung tâm giáo dục thường
xuyên – giáo dục nghề nghiệp với tổng số 600 lớp 16.494 học sinh, trong đó:
+ Cấp học mầm non có 12 trường, 166 nóm, lớp với 4.711 trẻ.
+ Cấp học tiểu học có 15 trường, 277 lớp với 6.368 học sinh.
+ Cấp trung học cơ sở có 11 trường, 122 lớp với 4.060 học sinh.
+ Cấp THPT có 02 trường, 35 lớp với 1.295 học sinh.
Công tác đào tạo, tập huấn, đã góp phần nâng cao nghiệp vụ trong các lĩnh
vực được thực hiện góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của các đối tượng học
tập.
1.3. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường
1.3.1. Thuận lợi
Vị trí địa lý của huyện tiếp giáp với các địa phương của 2 nước Lào và
Trung Quốc, có tiềm năng về thông thương, du lịch. Có diện tích tự nhiên rộng,
đất đai cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Có lực lượng lao
động địa phương dồi dào.
Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng và Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân luôn
đoàn kết, thống nhất.
Cơ sở hạ tầng tuy còn khó khăm song đa dần được đầu tư, nhất là hệ
thống giao thông, các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất. Trình độ sản xuất
của ngành nói chung đã có sự thay đổi đáng kể.
Tình hình an ninh, chính trị, trấn tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Huyện
luôn được Đảng và Nhà Nước, cán bộ, ngành trung ương và tỉnh đặc biệt quan
tâm, giúp đỡ, trong đố có hỗ trợ qua ban hành các chương trình, dự án, chính
sách đặc thù...
1.3.2. Khó khăn
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Mường Nhé là một trong những huyện nghèo của cả nước, xã trung tâm
tỉnh, đường xá đi lại khó khăn, điều kiện sinh hoạt đắt đỏ.
Trình độ dân trí không đồng đều, lao động địa phương chủ yếu là lao
động đơn giản, đời sống của các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ
hộ nghèo cao. Còn một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của
Nhà nước.
Năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế. Một số chế dộ , chính sách
của Nhà nước ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, quá trình tổ chức thwucj
hiện phải mất thời gian để hiểu, vận dụng.
Cơ sở hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư song vẫn còn
thiếu nhiều so với thực tế nhu cầu của huyện.
Trình độ sản xuất thấp, quy mô nhỏ, đơn lẻ. Thời tiết khắc nhiệt, biến đổi
mùa, diễn biến phúc tạp ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.
Tình trạng tuyên truyền đạo trái pháp luật, tham gia hoạt động tuyên
truyền thành lập “ Nhà nước Mông”; tình trạng xuất cảnh trái phép vẫn còn diễn
ra trên địa bàn. Các thế lực thù địch luôn thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình,
chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.
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PHẦN II
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
HÀNG NĂM (2016, 2017, 2018, 2019) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo
Nghị quyết của HĐND tỉnh
Căn cứ khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013, hàng năm HĐND tỉnh
xem xét và chấp thuận danh mục các công trình, dự án cần phải thu hồi đất để
làm cơ sở pháp lý cho các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
Từ năm 2015 đến năm 2019, HĐND tỉnh đã ban hành 10 Nghị quyết làm cơ sở
lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho các địa phương, trong đó có 06 Nghị
quyết về việc chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; 04 Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục
dự án bổ sung cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng.
Đối với huyện Mường Nhé từ năm 2015 đến năm 2019, HĐND tỉnh đã
chấp thuận cho 71 dự án thuộc trường hợp phải thu hồi đất để phát triển kinh tế
xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trong đó có 48 dự án có sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn huyện chi tiết số lượng
công trình dự án như sau:
Tổng dự án
STT

1

2
3
4
5
6
7

Nghị quyết của HĐND

Nghị quyết số 395 /NQHĐND ngày 11 tháng 12
năm 2015 của HĐND
Nghị Quyết 17/NQ-HĐND
ngày 4/8/2016
Nghị quyết số 44/NQHĐND ngày 10/12/2016
Nghị quyết số: 63/NQHĐND ngày 13/7/2017
Nghị quyết số 81 /NQHĐND ngày 09/12/2017
Nghị quyết số: 88/NQHĐND ngày 20/7/2018
Nghị quyết 97/NQ-HĐND
ngày 07/12/2018

Dự án lấy vào đất lúa, đất rừng

Số
lượng

Diện
tích

Số
lượng

Diện tích
đất trồng
lúa

16

682,28

1

0,4032

2

30

16

278,35

9

24,84

1

12

233,05

3

2,69

0,2

4

235,75

4

4,58

1

88,83

16

10,92

20

341,19

15

17,7

13

Diện tích
đất rừng
phòng hộ
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Tổng dự án

Dự án lấy vào đất lúa, đất rừng

STT

Nghị quyết của HĐND

Số
lượng

Diện
tích

Số
lượng

8

Tổng

71

1889,45

48

Diện tích
đất trồng
lúa
61,13

Diện tích
đất rừng
phòng hộ
2,9

Bên cạnh đó từ năm 2017 HĐND tỉnh có thông qua nội dung đưa các
công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng chưa thực hiện theo
Khoản 3, Điều 49, Luật đất đai. Trên địa bàn huyện từ năm 2017 tới nay đã
được HĐND tỉnh chấp thuận đưa ra ngoài kế hoạch sử dụng đất hàng năm là 18
công trình dự án với tổng diện tích là 43,03 ha.
Qua quá trình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện những năm qua,
kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND tỉnh của
huyện đã chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết đã được ban hành, tuy nhiên
do điều kiện tự nhiên của huyện khó khăn, khả năng bố trí nguồn vốn còn thấp
và khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do đó tỷ lệ kết quả
thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016
đến nay còn thấp, cụ thể kết quả thực hiện như sau:
- Công trình, dự án đã thực hiện thu hồi đất, bồi thường GPMB là 19 công
trình dự án (đạt 26,76% tổng số công trình dự án đã được thông qua) với diện
tích thực hiện là 228,43 ha (đạt 12,09% diện tích đã được thông qua).
- Công trình, dự án không phải thu hồi đất là 18 công trình dự án do quỹ
đất có mặt bằng sạch, quỹ đất do UBND xã bố trí và quỹ đất do bố trí ổn định tại
chỗ (đối với các dự án theo Đề án 79 không phải thu hồi đất là những điểm bố
trí ổn định dân cư tại chỗ).
- Công trình, dự án không khả thi được loại bỏ theo Nghị quyết 81/NQHĐND ngày 09/12/2017; Nghị Quyết 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; Nghị
quyết số 139/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh là 18 công trình dự
án.
- Còn 16 công trình dự án chưa thực hiện xong do các dự án đang tiến
hành đo đạc, kiểm đếm lập phương án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt
bằng, khảo sát thiết kế, xin chủ trường, điều chỉnh quy mô và đang chờ giá đất
cụ thể.
2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo
chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm
Qua kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm
từ năm 2016 đến năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm
của một số chỉ tiêu sử dụng đất chính như sau:
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Năm 2016
STT

1
2
3

Chỉ tiêu sử
dụng đất

Đất nông
nghiệp
Đất phi nông
nghiệp
Đất chưa sử
dụng

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Tăng
(+),
giảm (-)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Tăng (+),
giảm (-)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Tăng (+),
giảm (-)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

Tăng
(+),
giảm (-)
(ha)

Tỷ lệ
(%)

-55,48

99,96

-5.686,47

95,64

3.447,02

102,76

-377,39

99,71

-518,86

80,85

-447,37

83,04

-105,88

95,90

-260,85

90,57

572,28

102,22

6.133,84

125,64

-3.341,01

88,62

638,21

102,51

Qua biểu tổng hợp và biểu đồ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế
hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện Mường Nhé qua các năm 2016,
2017, 2018, 2019 như sau:
- Đối với chỉ tiêu đất nông nghiệp: Năm đạt được kết quả gần tiệm cận
với kế hoạch đề ra là năm 2016 với tỷ lệ chỉ tiêu sử dụng đất hoàn thành theo kế
hoạch là 99,96% (thấp hơn so với kế hoạch đề ra là 55,48 ha); năm thực hiện
vượt so với kế hoạch đề ra là năm 2018 với tỷ lệ chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề
ra là 2,76% (diện tích đất nông nghiệp tăng thêm 3.447,02 ha do chuyển từ đất
chưa sử dụng sang nhưng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất); năm thực
hiện kế hoạch sử dụng đất đạt chỉ tiêu thấp nhất là năm 2017 với tỷ lệ hoàn
thành so với kế hoạch đề ra là 95,64% (diện tích đất nông nghiệp chưa chuyển
sang các loại đất khác theo kế hoạch đề ra là 5.686,47 ha, chủ yếu là các dự án
theo Đề án 79, ổn định dân cư tại chỗ);
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- Đối với chỉ tiêu đất phi nông nghiệp có xu hướng đạt kết quả cao qua
từng năm (trừ giai đoạn 2018-2019). Năm đạt được kết quả gần tiệm cận so với
kế hoạch sử dụng đất đề ra là năm 2018 với tỷ lệ kết quả đạt được là 95,90%
(diện tích chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra là 105,88 ha); Năm đạt được
kết quả thấp nhất so với kế hoạch đề ra là năm 2016 với tỷ lệ hoàn thành so với
kế hoạch đề ra là 80,85% (diện tích chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra là
518,86 ha, nguyên nhân chính là năm 2015 có số lượng công trình dự án nhiều
nhưng nguồn lực hạn chế nên đạt kết quả thấp);
- Đối với chỉ tiêu đất chưa sử dụng: Năm đạt được kết quả tiệm cận với kế
hoạch đề ra là năm 2016 với tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch đề ra là 102,22%
(diện tích đất chưa sử dụng chưa chuyển sang các loại đất khác theo kế hoạch
là 572,28 ha); Năm thực hiện vượt kế hoạch đề ra cao nhất là năm 2018, với tỷ
lệ vượt là 25,64% (Diện tích đất chưa sử dụng chưa chuyển sang các loại đất
khác theo kế hoạch đề ra là 6.133,84 ha); Năm thực hiện thấp hơn so với kế
hoạch đề ra là năm 2018 với tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch là 88,62% (Diện
tích đất chưa sử dụng chuyển sang các loại đất khác vượt so với kế hoạch đề ra
là 3.341,01 ha).
3. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo số
lượng công trình dự án
Qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm, kết quả
thực hiện số lượng công trình qua các năm như sau:
STT

Năm

Số công trình
theo kế hoạch

Số công trình thực
hiện được

Tỷ lệ hoàn
thành (%)

1

2016

30

22

73,33

2

2017

69

23

33,33

3

2018

51

17

33,33

4

2019

63

9

14,29

Tổng

213

71

33,33

Tổng số công trình dự án từ năm 2016-2019 theo kế hoạch là 213 công
trình dự án, kết quả thực hiện theo số lượng công trình dự án qua các năm là
71/213 công trình dự án, đạt 33,33%.
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Kết quả thực hiện số lượng công trình,
dự án qua các năm
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Kết quả thực hiện số lượng công trình dự án giảm dần qua các năm (năm
đạt kết quả cao nhất là năm 2016 với tỷ lệ hoàn thiện là 73,33%, năm đạt kết
quả thấp nhất là năm 2019 với tỷ lệ hoàn thiện là 14,29%). Nguyên nhân chính
dẫn đến tình trạng này là các năm đầu kỳ điều chỉnh quy hoạch đưa tương đối
nhiều các công trình dự án vào trong kế hoạch sử dụng đất, cơ bản các dự án
được phân bổ nguồn vốn, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng thường
thực hiện luôn trong các năm đầu kỳ điều chỉnh, còn các dự án chưa bố trí được
nguồn vốn hoặc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng do đó thường
chuyển tiếp sang các năm kế hoạch tiếp theo dẫn đến kết quả thực hiện của các
năm sau có kết quả thấp hơn so với năm trước.
II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG
ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN MƯỜNG NHÉ
1. Đánh giá kết quả chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019
Thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mường Nhé và
Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Điện Biên chấp
thuận danh mục các 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 2019; hủy bỏ danh mục dự án cần
thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận, thông qua trên địa bàn
tỉnh Điện Biên. Căn cứ vào kết quả thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất,
giao đất, cho thuê đất trong năm 2019 trên địa bàn huyện so với các chỉ tiêu kế
hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về đất
đai năm 2019 được thể hiện như sau:
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Cụ thể thực hiện các loại đất như sau:
a. Đất nông nghiệp
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đối với đất nông
nghiệp là 128.384,36/128.761,74 ha, đạt 99,71%, giảm 377,39 ha so với kế
hoạch được duyệt. Cụ thể các loại đất như sau:
- Đất trồng lúa: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
16.272,72/16.159,7 ha, đạt 100,7%, 113,02 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân do trong năm 2019 nhiều danh mục dự án có sử dụng vào đất
trồng lúa nhưng chưa được thực hiện hoặc đưa ra ngoài Kế hoạch sử dụng đất
như: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản
Mường Nhé 1 (Điều chỉnh vị trí); Đường vào bản Huổi Thanh 2; Bổ sung đất
cho điểm bản Mường Toong 9…
Đất chuyên trồng lúa nước: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 320,35/320,3 ha, 320,35/320,3 ha, vượt kế hoạch đề ra 100,02%, chưa
chuyển đổi 0,05 ha sang các loại đất khác . Nguyên nhân do trong kế hoạch năm
2019 dự kiến một số công trình thực hiện lấy vào đất chuyên trồng lúa nước
như: Đường vào bản Huổi Thanh 2; Thủy lợi Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm …chưa
được thực hiện.
- Đất trồng cây hàng năm khác: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 là 21.896,38/20.251,23 ha, vượt kế hoạch đề ra 108,12%, chưa
chuyển đổi 1645,15 ha sang các loại đất khác. Nguyên nhân, theo kế hoạch năm
2019 được duyệt dự kiến trong năm 2019 thực hiện một số công trình dự án có
lấy vào đất hàng năm khác nhưng chưa thực hiện được hoặc đưa ra ngoài kế
hoạch sử dụng đất như: Thủy lợi Huổi Súc; Nghĩa trang nhân dân huyện Mường
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Nhé; Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản
Húi To 1, Húi To 2 (Bổ sung);…
- Đất trồng cây lâu năm: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 5.450,16/7.348,63 ha, đạt 74,17%, giảm 1898,47 ha so với kế hoạch
được duyệt. Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trên địa bàn
huyện có kế hoạch trồng khoảng 2.000 ha cây Mắc ca tại các xã Sen Thượng,
Mường Nhé, Sín Thầu, Nậm Vì, Leng Su Sìn, Chung Chải, tuy nhiên đến cuối
năm 2019 trên địa bàn huyện mới trồng được hơn 200 ha (trên thực tế đã chuyển
mục đích sử dụng đất tuy nhiên chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý do vậy đề
nghị chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020 để tiếp tục thực hiện các
nội dung còn lại).
- Đất rừng phòng hộ: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
26.846,81/26.995,93 ha, đạt 99,45%, giảm 149,12 ha so với kế hoạch được
duyệt. Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt trên địa
bàn huyện phát động kế hoạch trồng rừng phòng hộ, tuy nhiên trong năm 2019
các khu vực dự kiến khoanh nuôi hoặc khu trồng rừng mới chưa thực hiện được
do chưa bố trí được nguồn vốn để kêu gọi, hỗ trợ người dân kết hợp thực hiện
cùng Nhà nước;
- Đất rừng đặc dụng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
44.993,44/44.993,44 ha, đạt 100%, giữ nguyên so với kế hoạch được duyệt.
- Đất rừng sản xuất: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
12.812,48/12.904,21 ha, đạt 99,29%, giảm 91,73 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt trên địa bàn
huyện phát động kế hoạch trồng rừng sản xuất, tuy nhiên trong năm 2019 các
khu vực dự kiến khoanh nuôi hoặc khu trồng rừng mới chưa thực hiện được do
chưa bố trí được nguồn vốn để kêu gọi, hỗ trợ người dân kết hợp thực hiện cùng
Nhà nước;
- Đất nuôi trồng thủy sản: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 112,37/108,61 ha, vượt so với kế hoạch đề ra 103,46%, chưa chuyển
đổi 3,76 ha sang các loại đất khác. Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm
2019 dự kiến trên địa bàn huyện thực hiện dự án Đường vào bản Cà Là Pá và dự
án Đường vào bản Huổi Lụ 2 có lấy vào đất nuôi trồng thủy sản, tuy nhiên 02 dự
án trên không còn khả thi cũng như chưa bố trí được vốn nên đưa ra ngoài kế
hoạch sử dụng đất, do đó chỉ tiêu đất nuôi trồng thủy sản chưa thực hiện được.
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STT

1

Chỉ tiêu sử dụng đất

Đất nông nghiệp

Mã

NNP

Diện tích
kế hoạch
được
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện
So sánh
Diện tích
Tăng (+),
Tỷ lệ
(ha)
giảm (-)
(ha)

128.761,74 128.384,36

(%)

-377,39

99,71

1.2

Đất trồng lúa
LUA
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa
LUC
nước
Đất trồng cây hàng năm khác
HNK

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

7.348,63

5.450,16

-1.898,47

74,17

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26.995,93

26.846,81

-149,12

99,45

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

44.993,44

44.993,44

0,00

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.904,21

12.812,48

-91,73

99,29

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

108,61

112,37

3,76

103,46

1.1

16.159,70

16.272,72

113,02

100,70

320,30

320,35

0,05

100,02

20.251,23

21.896,38

1.645,15

108,12

b. Đất phi nông nghiệp
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 2.506,14/2.766,99
ha, đạt 90,57%, giảm 260,85 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân chỉ
tiêu đất phi nông nghiệp không đạt so với kế hoạch đề ra do trong năm 2019 một
số dự án phi nông nghiệp chưa thực hiện do chưa bố trí được nguồn vốn, chưa
hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, chưa giải phóng được mặt bằng và một
số nguyên nhân khác. Cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu đất phi nông nghiệp
như sau:
- Đất quốc phòng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
50,72/51,64 ha, đạt 98,22%, giảm 0,92 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, theo kế hoạch năm 2019 được duyệt, trong năm 2019 trên địa bàn huyện
dự kiến thực hiện dự án Mở rộng Ban CHQS huyện, tuy nhiên Ban CHQS
huyện chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện được trong năm 2019, do đó chỉ
tiêu đất quốc phòng chưa thực hiện được.
- Đất an ninh: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
5,87/5,87 ha, đạt 100%, giữ nguyên so với kế hoạch được duyệt.
- Đất thương mại dịch vụ: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 0,33/0,5 ha, đạt 66,%, giảm 0,17 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên
nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện
Xây mới cây xăng dầu xã Mường Nhé, tuy nhiên do dự án chưa bố trí được vốn
và có tính khả thi thấp nên đưa ra ngoài kế hoạch sử dụng đất, do đó chỉ tiêu đất
thương mại dịch vụ không đạt theo kế hoạch đề ra.
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- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng
đất năm 2019 là 9,29/9,29 ha, đạt 100%, không thay đổi so với kế hoạch được
duyệt.
- Đất phát triển hạ tầng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 607,3/823,37 ha, đạt 73,76%, giảm 216,07 ha so với kế hoạch được
duyệt. Nguyên nhân trong năm 2019 trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện các
công trình phát triển hạ tầng, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được, cụ thể một
số dự án sau: Thủy lợi Huổi Súc; Đường Mường Toong - Nậm Xả; Cầu và
đường vào bản Tiên Tiến; Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ….Nguyên
nhân dẫn đến các dự án trên chưa thực hiện được chủ yếu do UBND huyện chưa
bố trí được nguồn vốn, một số dự án bố trí được nguồn vốn nhưng lại chưa thực
hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.
- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 là 5,23/5,23 ha, đạt 100%, giữ nguyên so với kế hoạch được duyệt.
- Đất ở tại nông thôn: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019
là 728,55/773,27 ha, đạt 94,22%, giảm 44,72 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt, trên địa bàn
huyện trong năm 2019 dự kiến bố trí quỹ đất để thực hiện các dự án như bố trí
các quỹ đất ở tại các điểm sắp xếp ổn định dân cư như điểm bản Mường Nhé
1,2, điểm bản Nậm Là xã Mường Nhé; điểm bản Huổi Lắp, điểm bản Tàng Phon
xã Quảng Lâm…Bên cạnh đó trên địa bàn huyện bố trí đấu giá đất ở tuy nhiên
chưa thực hiện được trong năm 2019, cụ thể một số điểm sau: Đấu giá đất rôi dư
xen kẹt + Đấu giá bổ sung ô đất đối diện đài tưởng niệm; Đấu giá đất khu trước
Viện kiểm sát huyện; Đấu giá đất khu trước Tòa án huyện….Mặt khác, trong kế
hoạch sử dụng đất năm 2019 UBND huyện cho các hộ gia đình, cá nhân đăng ký
chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên do một số trường hợp khi xem xét, thẩm
định không đủ điều kiện hoặc người dân không bố trí đủ được tài chính nên hoạt
động chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân không thực hiện
được.
- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 là 11,74/11,89 ha, đạt 98,74%, giảm 0,15 ha so với kế hoạch được
duyệt. Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt, trên địa
bàn huyện năm 2019 dự kiến thực hiện dự án Trạm Kiểm lâm liên xã Nậm Kè;
Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Sen Thượng (Dự án nâng cao năng lực PCCC
rừng tỉnh Điện Biên 2016-2020) tuy nhiên trong năm 2019 chưa thực hiện nên
chỉ tiêu đất xây dựng trụ sở cơ quan không đạt so với kế hoạch.
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- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 17,98/20,48 ha, đạt 87,79%, giảm 2,5 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện dự kiến
thực hiện dự án Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé, tuy nhiên đến thời
điểm hiện tại chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện do vậy chỉ tiêu đất nghĩa
trang, nghĩa địa chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra.
- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 là 32,62/32,62 ha, đạt 100%, không thay đổi so với kế hoạch được
duyệt.
- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm
2019 là 0,89/1,49 ha, đạt 59,73%, giảm 0,6 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn huyện bố trí quỹ
đất để xây dựng một số nhà văn hóa, sân thể thao cho các điểm bản như: Điểm
bản Mường Nhé 2, điểm bản Mường Nhé 1….Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại
chưa bố trí được nguồn vốn nên các dự án trên chưa thực hiện được.
- Đất sông, suối: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là
1.033,96/1.029,68 ha, đạt 100,42%, tăng 4,28 ha so với kế hoạch được duyệt.
Nguyên nhân, theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt, dự kiến
trên địa bàn thực hiện một số dự án có lấy vào đất sông, suối nhưng đến nay
chưa thực hiện được, cụ thể một số dự án như sau: Đường Quảng Lâm - Huổi
Lụ - Pá Mỳ; Thủy lợi Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm; Thủy lợi bản Nậm Kè…
- Đất có mặt nước chuyên dùng: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 là 1,55/1,55 ha, đạt 100%, không thay đổi so với kế hoạch được
duyệt.

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Diện tích
kế hoạch
được
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện
So sánh
Diện tích Tăng (+),
Tỷ lệ
(ha)
giảm (-)
(ha)

(%)

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.766,99

2.506,14

-260,85

90,57

2.1

Đất quốc phòng

CQP

51,64

50,72

-0,92

98,22

2.2

Đất an ninh

CAN

5,87

5,87

0,00

100,00

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

0,00

0,00

0,00

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

0,00

0,00

0,00

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

0,00

0,00

0,00

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,50

0,33

-0,17

66,00

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

9,29

9,29

0,00

100,00

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng

SKS

0,00

0,00

0,00

2
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Chỉ tiêu sử dụng đất

STT

Mã

Diện tích
kế hoạch
được
duyệt (ha)

Kết quả thực hiện
So sánh
Diện tích Tăng (+),
Tỷ lệ
(ha)
giảm (-)
(%)

(ha)

sản
2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

823,37

607,30

-216,07

2.10

Đất di tích lịch sử văn hóa

DDT

0,00

0,00

0,00

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

0,00

0,00

0,00

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,23

5,23

0,00

100,00

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

773,27

728,55

-44,72

94,22

2.14

Đất ở đô thị

ODT

0,00

0,00

0,00

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan
TSC
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự
DTS
nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
DNG

11,89

11,74

-0,15

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

2.16
2.17

73,76

98,74

TON

0,00

0,00

0,00

NTD

20,48

17,98

-2,50

87,79

SKX

32,62

32,62

0,00

100,00

2.21

Đất cơ sở tôn giáo
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang
lễ, nhà hỏa táng
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ
gốm
Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

1,49

0,89

-0,60

59,73

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0,00

0,00

0,00

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,00

0,00

0,00

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.029,68

1.033,96

4,28

100,42

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,55

1,55

0,00

100,00

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,00

0,00

2.18
2.19
2.20

c. Đất chưa sử dụng
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 26.017,62/25.379,41
ha, đạt 102,51%, tăng 638,21 ha so với kế hoạch được duyệt. Nguyên nhân, theo
kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt dự kiến bố trí quỹ đất chưa sử dụng
để thực hiện các dự án trồng rừng, trồng cây Mắc Ca, thực hiện các dự án đầu tư
xây dựng, tuy nhiên do năm 2019 huyện chưa bố trí được đủ nguồn vốn để thực
hiện các dự án trên.
* Đánh giá kết quả thực hiện số lượng chỉ tiêu sử dụng đất:
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được phê duyệt, tổng số chỉ tiêu sử
dụng đất là 37 chỉ tiêu, kết quả thực hiện như sau:
- Có 07/37 chỉ tiêu thực hiện đạt 100% theo kế hoạch đề ra;
- Có 06/37 chỉ tiêu thực hiện vượt 100% (>100%) so với kế hoạch đề ra;
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- Có 24/37 chỉ tiêu thực hiện dưới 100% so với kế hoạch đề ra.
(Chi tiết các chỉ tiêu tại Biểu số 02/CH kèm theo báo cáo)
2. Đánh giá kết quả thực hiện công trình dự án năm 2019
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt, trong năm 2019 trên
địa bàn huyện dự kiến thực hiện 63 công trình dự án, kết quả thực hiện các công
trình dự án trên địa bàn huyện như sau:
- 08/63 công trình dự án (chiếm 12,70% tổng số công trình, dự án) đã
thực hiện xong trong năm 2019;
- 28/63 công trình dự án (chiếm 44,44% tổng số công trình, dự án) chưa
thực hiện và không có khả thi thực hiện trong năm 2020 được đề nghị đưa ra
khỏi kế hoạch sử dụng đất;
- 27/63 công trình dự án (chiếm 42,86% tổng số công trình, dự án) chưa
thực hiện, đề nghị chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
Cụ thể kết quả thực hiện các công trình dự án như sau:
STT
Tên công trình dự án
I
Các công trình dự án đã hoàn thiện
1
Đường vào bản Mường Toong 6
2
Đường Ngã Ba - Huổi Pinh
Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa
3
bàn huyện Mường Nhé
4
Đường vào bản Mường Toong 4
5
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu bảo tồn
Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản
6
Nậm Kè 2
Sắp xếp ổn định dân cư bản Hua Sin 1 và Hua Sin
7
2 (Bổ sung)
8
II
1
2
3
4

5
6
7

Đấu giá đất khu Trung tâm GDTX
Các công trình dự án chưa thực hiện đề xuất
đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất
Thủy lợi bản Nậm Là 2
Bổ sung đất cho điểm bản Mường Toong 9
Xây mới chợ của khẩu A Pa Chải
Dự án trồng rừng Phòng hộ (bảo vệ và phát triển
rừng bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo huyện
Mường Nhé)
Đường từ Chuyên Gia 2 - Chuyên Gia 1 (Đường
từ Nậm Kè 2 - Chuyên Gia 1, 2)
Đường vào bản Huổi Lụ 2
Đường vào bản Cà Là Pá

24

Diện tích

Địa điểm

15
2,4

xã Mường Toong
xã Mường Toong

0,14

các xã

0,5
1,83

xã Mường Toong
Xã Chung Chải

93,09

xã Nậm Kè

146,66

xã Chung Chải

0,02

xã Mường Nhé

82
26,18
0,5

xã Mường Nhé
xã Mường Toong
xã Sín Thầu
Sín Thầu (50 ha);
Sen Thượng (50
ha)

100

3

xã Nậm Kè

11,75
1,95

xã Pá Mỳ
xã Leng Su Sìn
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STT
8

III
1
2
3
4
5
6

Tên công trình dự án
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở trên
địa bàn huyện Mường Nhé
Các công trình dự án chưa thực hiện đề xuất
chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm
2020
Thủy lợi Huổi Súc
Đường Mường Toong - Nậm Xả
Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé
Cầu và đường vào bản Tiên Tiến
Đường vào bản Thống Nhất
Đường vào bản Nậm Kè 1

Diện tích

Địa điểm

1,75

Toàn huyện

1,77
3,0
2,5
16
4
2

xã Quảng Lâm
xã Mường Toong
xã Mường Nhé
xã Chung Chải
xã Chung Chải
xã Chung Chải
Quảng Lâm, Pá
Mỳ, Nậm Vì, Sen
Thượng, Leng Su
Sìn, Chung Chải
xã Mường Nhé
xã Quảng Lâm
Leng Su Sìn 49,25
ha,
Chung Chải
14,96, Mường
Toong 63,93, Pá
Mỳ 10, Quảng
Lâm 2.49

7

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

1,11

8
9

Điểm bản Tân Phong (Bổ sung)
Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ

2,02
50,70

10

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

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản Mường
Nhé 1 (Điều chỉnh vị trí)
Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản
Mường Nhé 2 (Điều chỉnh vị trí)
Cầu treo bản Huổi Sái Lương
Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Sen Thượng
Trạm Kiểm lâm liên xã Nậm Kè
Cầu BTCT bản Nậm Kè + Đoạn tuyến đấu nối
Đường vào bản Huổi Thanh 2
Thủy lợi Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm
Đường GT từ bản Ngã Ba, xã Mường Toong - TT
xã Nậm Vì
Đường vào bản Mường Nhé 1
Thủy lợi bản Nậm Kè
Đấu giá đất khu trước Viện kiểm sát huyện
Đấu giá đất Lô C

25

117

xã Mường Nhé

82

xã Mường Nhé

0,01
0,1
0,1
6
5,00
3

xã Quảng Lâm
xã Sín Thầu
xã Nậm Kè
xã Nậm Kè
xã Nậm Kè
xã Quảng Lâm

14

xã Mường Toong

6
2
0,01
0,04

xã Mường Nhé
xã Nậm Kè
xã Mường Nhé
xã Mường Nhé
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STT
24

Tên công trình dự án
Đấu giá bổ sung ô đất đối diện đài tưởng niệm

26

Đấu giá đất ở khu trung tâm huyện Mường Nhé
(giáp đường 32m-cạnh BHXH và Kiểm Lâm)
Xây dựng cây xăng dầu xã Mường Nhé

27

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

25

Diện tích

Địa điểm

0,01

xã Mường Nhé

0,23

xã Mường Nhé

0,17

xã Mường Nhé

500

Xã Sen Thượng

2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
a) Những tồn tại vướng mắc
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 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 2019. 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 2020.
- 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, chưa phân bổ kịp thời
cho huyện dẫn đến các dự án triển khai chậm.
- 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 sơ bộ hoặc được đề xuất theo chủ trương nên gặp khó khăn trong thực hiện.
b) Nguyên nhân tồn tại
- Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phụ thuộc vào các quy định của
pháp Luật Đất đai, danh mục các dự án kế hoạch sử dụng đất là một trong những
căn cứ giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, do kinh phí thực
hiện các các dự án, công trình hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương chưa phân
bổ kịp thời do dó việc thực hiện dự án, công trình trong năm kế hoạch.
- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm thường chưa tính hết khả năng về tài
chính bởi phụ thuộc vào nhu cầu và khả năng đầu tư của xã hội và Nhà
nước…(hiện nay đang thực hiện những giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cắt giảm ngân sách các dự án thông thường chỉ
tập trung bố trí vốn cho một số dự án công trình cấp bách của xã hội, trong khi
khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với nhu cầu đầu tư của
thành phố) làm nhiều công trình, dự án đang đầu tư dở dang phải dừng, giãn,
hoãn tiến độ đầu tư so với dự kiến, nhiều dự án thu hút đầu tư do các nhà đầu tư
gặp khó khăn về nguồn vốn cũng triển khai chậm.
- Công tác giải phóng mặt bằng mặc dù đã được triển khai nhưng vẫn còn
gặp nhiều khó khăn, tồn tại, nguyên nhân chủ yếu do:
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+ Một số dự án chưa thể tiến hành giải phóng mặt bằng do việc sử dụng
đất của các hộ gia đình chưa theo quy định, khó khăn trong việc thu hồi đất do
người dân chưa đồng thuận nhất trí theo phương án bồi thường (do các hộ dân
lấn chiếm đất, mua bán, trao đổi quyền sử dụng đất mà không làm thủ tục
chuyển nhượng quyền sử dụng đất).
+ Đơn giá bồi thường đất nông nghiệp trong địa giới hành chính giữa các
xã với xã có sự chênh lệch, dẫn đến người dân có sự so sánh, thắc mắc, kiến
nghị, bất hợp tác, không ủng hộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
- Một số điểm bản thuộc Đề án 79 tuy đã được thu hồi, bồi thường giải
phóng mặt giai đoạn 1 và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí đất cho các hộ dân
di chuyển về, tuy nhiên trong quá trình sử dụng đất có nguy cơ sạt lở nên kiến nghị
được di chuyển và bố trí sang khu vực khác, do vậy Chủ đầu tư đang xin điều chỉnh
quy hoạch, quy mô điểm bản, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn chậm.
- Công tác quản lý, điều hành một số dự án của các các chủ đầu tư đối với
một số dự án còn hạn chế, công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm chưa đảm bảo tiến
độ.
- Các điều kiện về vật chất cho công tác thực hiện Kế hoạch sử dụng đất
năm 2019 chưa bảo đảm, nguồn Ngân sách có đến đâu thực hiện đến đó nên khó
khăn trong quá trình triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.
- 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.
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PHẦN III
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất
của cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
Để đảm bảo xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện làm
căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu
giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội của
huyện trong năm 2020. Theo đó UBND huyện Mường Nhé xây dựng chỉ tiêu
sử dụng đất năm 2020 dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phân khai của tỉnh, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 và các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ
huyện.
3.2. Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực
Nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành được xác định căn cứ vào mục
tiêu, yêu cầu phát triển của từng ngành, khả năng đầu tư trong các giai đoạn và
quỹ đất hiện có của địa phương (số lượng và đặc điểm tài nguyên đất đai). Các
ngành tự dự báo nhu cầu sử dụng đất của mình sẽ phù hợp hơn. Nhưng ngược
lại, mang tính phiến diện, cục bộ, dễ bị chồng chéo mục đích sử dụng giữa các
ngành trên cùng một khu đất.
Nhiệm vụ của kế hoạch sử dụng đất đai là căn cứ vào dự báo nhu cầu sử
dụng đất đai của các ngành sẽ tổng hợp, kiểm tra chỉnh lý, điều hòa và cân đối
quỹ đất trong nội bộ các ngành (nông nghiệp, phi nông nghiệp) và giữa các
ngành (theo mục đích sử dụng) tùy theo đặc điểm quỹ đất hiện có của địa
phương.
3.2.1. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019 chưa thực hiện chuyển tiếp
sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020
Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Mường Nhé đã được UBND
tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7
năm 2019 và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực có kế hoạch triển
khai thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn huyện. Xác định một số dự án chưa
thực hiện trong năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020 như sau:
- Các công trình dự án chưa thực hiện trong năm 2019 nhưng có nhu cầu
thực hiện tiếp, chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020:
STT

Chỉ tiêu

1

Đất trụ sở cơ
quan

STT

Tên công trình dự án

2
1

Trạm Kiểm lâm địa bàn
liên xã Sen Thượng
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Diện
tích
0,2
0,1

Địa điểm

xã Sín Thầu
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STT

Chỉ tiêu

Đất phát triển
hạ tầng

STT

Tên công trình dự án

Diện
tích

Địa điểm

2

Trạm Kiểm lâm liên xã
Nậm Kè

0,1

xã Nậm Kè

14
1
2

Đường Quảng Lâm - Huổi
Lụ - Pá Mỳ

50,70

xã Quảng Lâm

5

Cầu BTCT bản Nậm Kè +
Đoạn tuyến đấu nối

6

xã Nậm Kè

2,0

xã Quảng Lâm

5,00

xã Nậm Kè

14,00

xã Mường
Toong

6

xã Mường Nhé

16

xã Chung Chải

1,77

xã Quảng Lâm

3,0

xã Quảng Lâm

2,0

xã Nậm Kè
Quảng Lâm, Pá
Mỳ, Nậm Vì,
Sen Thượng,
Leng Su Sìn,
Chung Chải

10
1
2
3

5

xã Chung Chải

4

9

4

4

xã Chung Chải

8

Đất nghĩa
trang, nghĩa
địa
Đất thương
mại, dịch vụ

xã Mường
Toong

2

7

Đất năng lượng

3

Đường vào bản Nậm Kè 1

6

Đất thủy lợi

Đường Mường Toong Nậm Xả
Đường vào bản Thống
Nhất

3

Đất giao thông

3

116,58

Cầu treo bản Huổi Sái
Lương
Đường vào bản Huổi
Thanh 2
Đường GT từ bản Ngã Ba,
xã Mường Toong - TT xã
Nậm Vì
Đường vào bản Mường
Nhé 1
Cầu và đường vào bản
Tiên Tiến
Thủy lợi Huổi Súc
Thủy lợi Nậm Mỳ, bản
Quảng Lâm
Thủy lợi bản Nậm Kè

1

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

1,11

1

Nghĩa trang nhân dân
huyện Mường Nhé

2,5

xã Mường Nhé

1

Xây dựng cây xăng dầu xã
Mường Nhé

0,17

xã Mường Nhé
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STT

Chỉ tiêu

6

Đất ở tại nông
thôn

STT
1
1

Điểm bản Tân Phong (Bổ
sung)

4

1

Đất sản xuất
nông nghiệp
(sắp xếp ổn
định dân cư)

7

Diện
tích
2,02

Tên công trình dự án

2

3

4

2,02

Địa điểm

xã Mường Nhé

766,67
Sắp xếp ổn định dân cư
điểm bản Mường Nhé 1
(Điều chỉnh vị trí)
Sắp xếp ổn định dân cư
điểm bản Mường Nhé 2
(Điều chỉnh vị trí)
Dự án trồng rừng sản xuất
(bảo vệ và phát triển rừng
bền vững gắn với xóa đói
giảm nghèo huyện Mường
Nhé)
Quy hoạch trồng cây Mắc
Ca.Trên địa bàn xã Sen
Thượng

117

xã Mường Nhé

82

xã Mường Nhé

67,67

Các xã

500

xã Sen Thượng

- Các điểm đấu giá chưa thực hiện trong năm 2019 nhưng có nhu cầu
thực hiện tiếp, chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020:
STT

Tên công trình dự án

1
2

Đấu giá đất khu trước Viện kiểm sát huyện
Đấu giá đất Lô C
Đấu giá bổ sung ô đất đối diện đài tưởng
niệm
Đấu giá đất ở khu trung tâm huyện Mường
Nhé (giáp đường 32m-cạnh BHXH và
Kiểm Lâm)
Tổng

3

4

Diện tích
(ha)
0,01
0,04

xã Mường Nhé
xã Mường Nhé

0,01

xã Mường Nhé

0,23

xã Mường Nhé

Địa điểm

0,29

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và hộ gia đình cá nhân
* Các công trình, dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm
2019 bao gồm 02 công trình, dự án với tổng diện tích 12,5 ha. Cụ thể:
STT Chỉ tiêu

1

Đất quốc
phòng

STT

Tên công trình dự án

2

Diện
tích
(ha)
12,5
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STT Chỉ tiêu

Tổng

3

STT
1
2
2

Diện
tích
(ha)
3,3
9,2
12,5

Tên công trình dự án
Đồn biên phòng Mường Nhé
Đồn biên phòng Sen Thượng

Địa điểm
xã Mường Nhé
xã Sen Thượng

* Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân: Dự
kiến trong năm 2020 có 4 hộ trên địa bàn xã Mường Nhé có đăng ký trong Kế
hoạch sử dụng đất năm 2019 chưa thực hiện nhưng vẫn có nhu cầu chuyển mục
đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với tổng diện tích là 0,09
ha. Danh sách các hộ gia đình có nhu cầu chuyển mục đích chi tiết tại Phụ biểu
01 đính kèm báo cáo.
* Ngoài các nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân,
trong năm 2020 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

109,82

Xã Mường Nhé

1

Điểm bản Tân Phong

2

Điểm bản Huổi Thanh 1

225

Xã Nậm Kè

3

Điểm bản Huổi Lích 1

4,97

xã Pá Mỳ

4

Điểm bản Hua Sin 1, 2

220,0

xã Chung Chải

5

Điểm bản Mường Toong 7

85,57

xã Mường Toong

Tổng

645,36

3.2.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 huyện Mường Nhé
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng
diện tích
(ha)

Nhu cầu
sử dụng
đất (ha)

Diện tích
đến năm
2020 (ha)

1
2

Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng sản xuất

CLN
RSX

5.450,16
12.812,48

500
67,67

5.937,57
12.863,15

3

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

21.896,38

176,85

21.773,84

3
4
5

Đất quốc phòng
Đất phát triển hạ tầng
Đất ở tại nông thôn

CQP
DHT
ONT

50,72
607,3
728,53

12,5
127,33
13,95

63,22
732,98
742,09

31

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng
diện tích
(ha)

Nhu cầu
sử dụng
đất (ha)

Diện tích
đến năm
2020 (ha)

6

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,74

0,2

11,94

7
8

Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sinh hoạt cộng đồng

NTD
DSH

17,98
0,79

2,5
0,10

20,48
0,99

Chi tiết từng loại đất như sau:
a) Đất nông nghiệp
Nhóm đất nông nghiệp năm 2019 của huyện có diện tích 128.384,36 ha.
Đến năm 2020, diện tích nhóm đất nông nghiệp có 128.783,12 ha, tăng 398,76
ha so với năm 2019. Chi tiết các loại đất chỉ tiêu như sau:
* Đất trồng lúa
Diện tích đất trồng lúa năm 2019 trên địa bàn huyện 16.272,72 ha. Nhu
cầu sử dụng đất trong năm 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là
16.257,68 ha.
- Diện tích đất trồng lúa giảm 15,04 ha do chuyển sang các loại đất: Đất
phát triển hạ tầng: 7,44. Diện tích giảm để xây dựng 09 công trình, dự án, một số
công trình như sau: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện
Biên giai đoạn 2014 - 2020; Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; Thủy lợi
Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm ...
Đến năm 2020 diện tích đất trồng lúa của huyện 16.257,68 ha, giảm so
với năm 2019 là 15,04 ha.
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:
Diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2019 trên địa bàn huyện 320,35
ha. Đến năm 2020 diện tích đất chuyên trồng lúa nước của huyện 320,31 ha,
giảm 0,04 ha so với năm 2019.
* Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2019 trên địa bàn huyện là
21.896,38 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là
21.626,99 ha.
- Diện tích đất giảm 269,39 ha được chuyển sang các loại đất sau:
+ Đất quốc phòng: 8,5 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 55,02 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 4,07 ha;
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+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,2 ha;
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 1,5 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,1 ha;
- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm để thực hiện 43 công trình
dự án, một số công trình dự án như sau: Thủy lợi Huổi Súc; Nghĩa trang nhân
dân huyện Mường Nhé; Cầu và đường vào bản Tiên Tiến; Sắp xếp ổn định dân
cư điểm bản Huổi Ban (bổ sung); Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc
gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020...
Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện là
21.773,84 ha, giảm so với năm 2019 là 269,39 ha.
* Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm năm 2019 trên địa bàn huyện 5.450,16 ha.
Nhu cầu sử dụng đất trong năm 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 5.437,57 ha.
- Diện tích đất giảm 12,59 ha được chuyển sang nhóm đất phi nông
nghiệp cụ thể một số loại đất sau:
+ Đất phát triển hạ tầng: 8 ha
+ Đất ở tại nông thôn: 3,59 ha
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 1 ha
- Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp để
thực hiện 12 công trình dự án, cụ thể một số công trình dự án như sau: Cầu và
đường vào bản Tiên Tiến; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh
Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020; Đường vào bản Huổi Thanh 2; Đường vào
bản Mường Nhé 1...
- Trong năm kế hoạch 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 500,00
ha được chuyển từ đất hàng năm khác (200 ha) và đất chưa sử dụng (300 ha)
sang để thực hiện dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã Sen Thượng.
Đến năm 2020 diện tích đất trồng cây lâu năm là 5.937,57 ha, tăng 487,41
ha so với năm 2019.
* Đất rừng phòng hộ
Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là
26.846,81 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là
26.845,07 ha.
- Diện tích đất giảm 1,74 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng để
xây dựng công trình, dự án sau: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, dự án
cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020.
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Như vậy đến năm 2020, diện tích đất rừng phòng hộ của huyện là
26.845,07 ha, giảm 1,74 ha so với năm 2019.
* Đất rừng đặc dụng
Diện tích đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là
44.993,44 ha, đến năm 2020 diện tích đất rừng đặc dụng giữ nguyên không thay
đổi so với năm 2019.
* Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là
12.812,48 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 12.795,48
ha.
- Trong năm kế hoạch 2020, diện tích đất rừng sản xuất tăng 67,67 ha
được lấy từ đất chưa sử dụng sang để thực hiện trồng Dự án trồng rừng sản xuất
bảo vệ và phát triển rừng bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo huyện Mường
Nhé;
- Diện tích đất giảm 17,00 ha được chuyển sang các loại đất:
+ Đất quốc phòng: 4 ha
+ Đất phát triển hạ tầng: 13 ha
Diện tích rừng giảm để thực hiện 07 công trình, dự án trên địa bàn huyện,
cụ thể một số công trình như sau: Đường Mường Toong - Nậm Xả; Đường
Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ;....
Như vậy, đến năm 2020, diện tích đất rừng sản xuất của huyện là
12.863,15 ha, tăng 50,67 ha so với năm 2019.
* Đất nuôi trồng thủy sản
Diện tích đất nuôi trồng thủy sản năm 2019 trên địa bàn huyện là 112,37
ha, đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 112,37 ha, không thay đổi
so với năm 2019.
b) Đất phi nông nghiệp
Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện 2.506,14 ha.
Đến năm 2020, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 2.656,29 ha, tăng 150,15
ha so với năm 2019. Chi tiết các loại đất như sau:
* Đất quốc phòng
Diện tích đất quốc phòng năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là 50,72 ha.
Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 50,72 ha.
- Trong năm kế hoạch 2020 đất quốc phòng tăng 12,50 ha được lấy từ các
loại đất sau:
34

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 8,5 ha;
+ Đất rừng sản xuất: 4 ha;
Như vậy đến năm 2020, diện tích đất quốc phòng của huyện là 63,22 ha
tăng 12,50 ha so với năm 2019.
* Đất an ninh
Diện tích đất an ninh năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là 5,87 ha. Nhu
cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 là 5,87 ha không thay đổi so với diện
tích năm 2019.
* Đất thương mại, dịch vụ
Diện tích đất thương mại, dịch vụ năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là
0,33 ha, đến năm 2020 diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi so với
năm 2019.
* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
Diện tích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện là
9,29 ha. đến năm 2020 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay
đổi so với năm 2019.
* Đất phát triển hạ tầng
Diện tích đất phát triển hạ tầng năm 2019 trên địa bàn huyện có 607,30
ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích đất không thay đổi mục đích so với hiện trạng là 607,30 ha.
- Diện tích đất phát triển hạ tầng tăng thêm 125,68 ha, được lấy từ các loại
đất sau:
+ Đất chuyên trồng lúa nước: 0,04 ha;
+ Đất trồng lúa nước còn lại: 0,26 ha;
+ Đất trồng lúa nương: 8,74 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 55,02 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 8 ha;
+ Đất rừng phòng hộ: 1,74 ha;
+ Đất rừng sản xuất: 13 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 0,41 ha;
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 4,37 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 34,1 ha;
- Diện tích đất tăng để xây dựng 18 công trình, dự án. Một số công trình
như sau: Đường Mường Toong - Nậm Xả; Dự án cấp điện nông thôn từ lưới
điện quốc gia tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 – 2020; Đường vào bản Thống
Nhất; Đường vào bản Nậm Kè 1; Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ...
Như vậy đến năm 2020 diện tích đất phát triển hạ tầng của huyện là
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732,98 ha tăng 125,68 ha so với năm 2019.
* Đất bãi thải, xử lý chất thải
Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2020 của huyện là 5,23 ha,
không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019.
* Đất ở tại nông thôn
Diện tích đất ở nông thôn năm 2019 trên địa bàn huyện là 728,55 ha. Nhu
cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng là 728,14 ha.
- Diện tích đất ở nông thôn của huyện tăng 13,95 ha do chuyển từ các loại
đất sau:
+ Đất trồng lúa nước còn lại: 1 ha;
+ Đất trồng lúa nương: 5 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm khác: 4,07 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm: 3,59 ha;
+ Đất chưa sử dụng: 0,29 ha;
Diện tích đất ở tăng để thực hiện một số dự án sau: Điểm bản Tân Phong
(Bổ sung); Đấu giá bổ sung ô đất đối diện đài tưởng niệm; Đấu giá đất khu trước
Viện kiểm sát huyện; Đấu giá đất ở khu trung tâm huyện Mường Nhé (giáp
đường 32m-cạnh BHXH và Kiểm Lâm)...
- Diện tích đất giảm 0,41 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng để xây
dựng công trình Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ.
Như vậy đến năm 2020, diện tích đất ở nông thôn của huyện là 742,09 ha
tăng 13,54`` ha so với năm 2019.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2019 trên địa bàn huyện là
11,74 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng là 11,74 ha.
- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện tăng 0,20 ha được lấy
từ đất trồng cây hàng năm khác để thực hiện dự án Trạm Kiểm lâm địa bàn liên
xã Sen Thượng và Trạm Kiểm lâm liên xã Nậm Kè.
Như vậy đến năm 2020, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện
là 11,94 ha tăng 0,20 ha so với năm 2019.
* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2020 của huyện
là 1,80 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019.
* Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2019 trên địa bàn huyện là 17,98
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ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng là 17,98 ha.
- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa của huyện tăng 2,50 ha được lấy từ
đất trồng cây hàng năm khác 1,5 ha; đất rừng sản xuất 1,0 ha để thực hiện dự án
Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé.
Như vậy đến năm 2020, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa của huyện là
20,48 ha tăng 2,50 ha so với năm 2019.
* Đất sản xuất vật liệu xây dựng
Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện
32,62 ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019.
* Đất sinh hoạt cộng đồng
Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng năm 2019 trên địa bàn huyện hiện là
0,89 ha. Nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 0,89 ha.
- Trong năm kế hoạch 2020 đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,10 ha được lấy
từ đất trồng cây hàng năm khác sang để xây dựng nhà văn hoá trong dự án Sắp
xếp ổn định dân cư điểm bản Mường Nhé 1 (Điều chỉnh vị trí).
Như vậy đến năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng của huyện là
0,99 ha tăng 0,10 ha so với năm 2019.
* Đất sông, suối
Diện tích đất sông, suối năm 2019 của huyện là 1.033,96 ha. Nhu cầu sử
dụng đất trong năm 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là 1.029,59
ha.
- Diện tích đất giảm 4,37 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng để
xây dựng 03 công trình thuỷ điện: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; Thủy
lợi Nậm Mỳ, bản Quảng Lâm; Thủy lợi bản Nậm Kè...
Đến năm 2020 diện tích đất sông, suối của huyện 1.029,59 ha, giảm so
với năm 2019 là 4,37 ha.
* Đất có mặt nước chuyên dùng
Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng năm 2020 trên địa bàn huyện 1,55
ha, không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019.
c) Đất chưa sử dụng
Diện tích đất chưa sử dụng năm 2019 trên địa bàn huyện 26.017,62 ha.
Nhu cầu sử dụng đất chưa sử dụng trong năm 2020 như sau:
- Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là
25.468,71 ha.
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- Diện tích giảm 548,91 ha do chuyển sang một số loại đất sau:
+ Đất phát triển hạ tầng: 34,1 ha
+ Đất ở tại nông thôn: 0,29 ha
- Diện tích đất chưa sử dụng giảm để bố trí thực hiện các công trình dự án
phi nông nghiệp và các dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, cụ thể
một số công trình dự án như sau: Đường Mường Toong - Nậm Xả; Đường
Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ; Sắp xếp ổn định dân cư điểm bản Mường Nhé 1
(Điều chỉnh vị trí); Dự án trồng rừng sản xuất (bảo vệ và phát triển rừng bền
vững gắn với xóa đói giảm nghèo huyện Mường Nhé)...
Đến năm 2020, diện tích đất chưa sử dụng của huyện là 25.468,71 ha,
giảm 548,91 ha so với hiện trạng năm 2019.
3.2. So sánh, đánh giá và phân tích chỉ tiêu sử dụng đất trong Kế
hoạch sử dụng đất năm 2020 với chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Nhé được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm
2019, các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 20162020) của huyện Mường Nhé đều phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2020 của huyện, tuy nhiên về chỉ tiêu sử dụng đất của kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 có sự chênh lệch với chỉ tiêu sử dụng đất của Điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, cụ thể kết quả so sánh như sau:
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích đất tự
nhiên
1
1.1
0

Diện tích
theo
KHSDĐ
2020 (ha)
156.908,11

156.908,11
151.040,81

Đất nông nghiệp

NNP

128.783,12

Đất trồng lúa
Tr. đó: Đất chuyên trồng
lúa nước (2 vụ trở lên)

LUA

16.257,68

LUC

320,31

HNK

21.773,84

CLN

5.937,57

1.3

Đất trồng cây hàng năm
khác
Đất trồng cây lâu năm

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26.845,07

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

44.993,44

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.863,15

1.2

So sánh
Diện tích
theo
Tăng (+),
ĐCQHSDĐ giảm (-) Tỷ lệ (%)
2020 (ha)
(ha)

38

22.257,69
14.529,80 1.727,88
484,23

85,26
111,89

-163,92

66,15

1.912,10 19.861,74

1.138,74

8.694,67

-2.757,10
42.065,27
15.220,20
44.993,44
38.739,03
25.875,88

68,29
63,82
100,00
33,20
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Diện tích
theo
KHSDĐ
2020 (ha)

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Đất nuôi trồng thuỷ sản
Đất làm muối
Đất nông nghiệp khác
Đất phi nông nghiệp
Đất quốc phòng
Đất an ninh
Đất khu công nghiệp
Đất khu chế xuất
Đất cụm công nghiệp
Đất thương mại, dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông
nghiệp

NTS
LMU
NKH
PNN
CQP
CAN
SKK
SKT
SKN
TMD

112,37
0,00
0,00
2.656,29
63,22
5,87
0,00
0,00
0,00
0,33

SKC

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
2.26
3
4

Đất sử dụng cho hoạt động
khoáng sản
Đất phát triển hạ tầng
Đất 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 đô thị
Đất xây dựng trụ sở cơ quan
Đất xây dựng trụ sở cơ của
tổ chức sự nghiệp
Đất xây dựng cơ sở ngoại
giao
Đất cơ sở tôn giáo
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
Đất sản xuất vật liệu xây
dựng
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 phi nông nghiệp khác
Đất chưa sử dụng
Đất khu công nghệ cao*

So sánh
Diện tích
theo
Tăng (+),
ĐCQHSDĐ giảm (-) Tỷ lệ (%)
2020 (ha)
(ha)
106,51

5,86

105,50

3.514,83
94,25
11,54

-858,54
-31,03
-5,67

75,57
67,08
50,87

9,98

-9,65

3,31

9,29

10,57

-1,28

87,91

SKS

0,00

1,82

-1,82

0,00

DHT
DDT
DDL
DRA
ONT
ODT
TSC

732,98
0,00
0,00
5,23
742,09
0,00
11,94

1.623,99

-891,01

45,13

5,22
779,99
24,65
16,17

0,01
-37,90
-24,65
-4,23

100,19
95,14
0,00
73,83

DTS

0,10

0,00

0,10

DNG

0,00

TON
NTD

0,00
20,48

29,67

-9,19

69,03

SKX

32,62

41,63

-9,01

78,36

DSH

0,99

8,41

-7,42

11,77

DKV

0,00

4,06

-4,06

0,00

TIN

0,00

SON

1.029,59

851,79

177,80

120,87

MNC

1,55

1,08

0,47

143,79

PNK
CSD
KCN

0,00
25.468,71

2.352,72 23.115,99

1.082,52
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STT

5
6

Chỉ tiêu sử dụng đất
Đất khu kinh tế *
Đất đô thị*

Mã

Diện tích
theo
KHSDĐ
2020 (ha)

KKT
KDT

So sánh
Diện tích
theo
Tăng (+),
ĐCQHSDĐ giảm (-) Tỷ lệ (%)
2020 (ha)
(ha)
3.461,00

-3.461,00

Qua bảng tổng hợp và biểu đồ so sánh chỉ tiêu sử dụng đất giữa Kế hoạch
sử dụng đất năm 2020 và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đánh
giá: Có 1/28 chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đạt so với Điều
chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; có 6/28 chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 thấp hơn 50% so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã
được duyệt; Có 12/28 chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020
thấp từ 50-100% so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Có
9/28 chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 vượt trên 100%
so với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
Cụ thể kết quả so sánh một số chỉ tiêu sử dụng đất chính như sau:
* Đất nông nghiệp: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
của huyện diện tích đất nông nghiệp là 151.040,81 ha, trong kế hoạch sử dụng
đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp là 128.783,12 ha, thấp
hơn so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 22.257,69 ha. Cụ thể kết quả so
sánh và nguyên nhân một số chỉ tiêu sử dụng đất chính như sau:
- Đất chuyên trồng lúa nước: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 của huyện diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 484,23 ha, trong kế
hoạch sử dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất chuyên trồng lúa
nước là 320,31 ha, thấp hơn so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 163,92
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ha. Nguyên nhân: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020, dự kiến
đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện phát triển các hệ thống thủy lợi phục vụ
sản xuất nông nghiệp, khai hoang đất lúa, cải tạo chất lượng đất đển chuyển từ
lúa 1 vụ sang lúa 2 vụ (thủy lợi Huổi Súc, thủy lợi Nậm Vì...), tuy nhiên do chưa
bố trí được nguồn vốn do đó hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp
chưa được đầu tư kịp thời dẫn tới chỉ tiêu sử dụng đất chuyên trồng lúa nước
theo kế hoạch sử dụng đất không đạt so với điều chỉnh quy hoạch đã duyệt.
- Đất rừng phòng hộ: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất rừng phòng hộ là 42.065,27 ha, trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ là 26.845,07 ha,
thấp hơn so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 15.220,20 ha. Nguyên nhân:
+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã cập nhật diện tích
đất lâm nghiệp theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của
UBND tỉnh với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 125.797,30 ha, trong đó diện
tích đất có rừng là 72.570,07 ha, đất chưa có rừng là 53.227,23 ha;
+ Theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh
thì diện tích quy hoạch 03 loại rừng có giai đoạn quy hoạch đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030, trên địa bàn huyện Mường Nhé trong 5-10 năm tới
dự kiến đưa khoảng 53.000 ha đất chưa có rừng vào quy hoạch 03 loại rừng, tuy
nhiên trên cơ sở thực tiễn về nguồn vốn đầu tư cho phát triển trồng rừng thì
trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện chỉ bố trí được nguồn vốn cho trồng rừng
mới khoảng 100-150 ha, do đó cập nhật số liệu đất rừng của kế hoạch sử dụng
đất năm 2020 theo số liệu quy hoạch 03 loại rừng là không khả thi.
+ Mặt khác, nguyên tắc khi xác định chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch
sử dụng đất hàng năm là tổng diện tích hiện trạng sử dụng đất của năm trước
cộng với nhu cầu sử dụng đất của năm kế hoạch, hiện trạng sử dụng đất năm
2019 được xác định bằng hiện trạng sử dụng đất năm 2015 cộng với chỉ tiêu sử
dụng đất của các công trình dự án từ nằm 2015-2019, tuy nhiên từ năm 20152019 trên địa bàn huyện diện tích đất rừng phòng hộ được trồng thêm không
đáng kể. Do đó chỉ tiêu sử dụng đất rừng phòng hộ theo kế hoạch sử dụng đất
không thể đạt theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt.
- Đất rừng sản xuất: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất rừng sản xuất là 38.739,03 ha, trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất rừng sản xuất là 12.863,15 ha,
thấp hơn so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 25.875,88 ha. Nguyên nhân
chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không đạt so với điều
chỉnh quy hoạch được duyệt tương tự như đất rừng phòng hộ.
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- Đất hàng năm khác: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 1.912,10 ha, trong kế
hoạch sử dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất trồng cây hàng năm
khác là 21.773,84 ha, cao hơn hơn so với điều chỉnh quy hoạch được duyệt là
19.861,74 ha. Nguyên nhân: Do chỉ tiêu sử dụng đất lâm nghiệp trong điều
chỉnh quy hoạch đã cập nhật số liệu theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày
21/12/2018 của UBND tỉnh, trong đó có diện tích đất chưa có rừng với diện tích
53.227,23 ha, cơ bản được chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác và đất chưa
sử dụng. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với đất lâm nghiệp
không cập nhật số liệu theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND của UBND tỉnh, do
đó diện tích đất trồng cây hàng năm khác không chuyển sang đất lâm nghiệp,
dẫn đến chỉ tiêu sử dụng đất không đạt so với điều chỉnh quy hoạch đã được
duyệt.
* Đất phi nông nghiệp: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất phi nông nghiệp là 3.514,83 ha, trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp là 2.656,29 ha,
thấp hơn so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt là 858,54 ha.
Nguyên nhân: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt, dự kiến đến
năm 2020 trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện hơn 300 công trình phi nông
nghiệp, tuy nhiên do không bố trí được nguồn vốn; nhiều dự án không có tính
khả thi cao; một số dự án có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và
tạo mặt bằng; một số dự án khác chưa thu hút được các nhà đầu tư...do đó chỉ
tiêu sử dụng đất tại kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không đạt so với điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Kết quả so sánh một số chỉ tiêu chính như
sau:
- Đối với đất quốc phòng: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 của huyện diện tích đất quốc phòng là 94,25 ha trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất quốc phòng là 63,22 ha, thấp
hơn so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt là 31,03 ha. Nguyên
nhân: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt, dự kiến đến năm
2020 trên địa bàn huyện dự kiến thực hiện hơn 20 công trình đất quốc phòng,
tuy nhiên do không bố trí được nguồn vốn do đó chi tiêu sử dụng đất quốc
phòng tại kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không đạt so với điều chỉnh quy
hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Đối với đất an ninh: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất quốc phòng là 11,54 ha trong kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất an ninh là 5,87 ha, thấp hơn so với điều
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chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt là 5,67 ha. Nguyên nhân: Theo điều
chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt, dự kiến đến năm 2020 trên địa bàn
huyện dự kiến thực hiện 25 công trình đất an, tuy nhiên do không bố trí được
nguồn vốn do đó chi tiêu sử dụng đất an ninh tại kế hoạch sử dụng đất năm 2020
không đạt so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
* Đất chưa sử dụng: Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 của huyện diện tích đất chưa sử dụng là 2.352,72 ha, trong kế hoạch sử
dụng đất năm 2020 xác định chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng là 25.468,71 ha,
cao hơn hơn so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt là
23.115,99 ha. Nguyên nhân đãn đến chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng
đất vượt so với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt tương tư như
đất trồng cây hàng năm khác.
3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất
Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé được xác định tổng
hợp từ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các
tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện gắn với mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh, của huyện xã và phù hợp với quỹ đất của địa phương. Chỉ
tiêu sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch 2020 của huyện cụ thể như sau:
STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Diện tích (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

Tổng diện tích đất tự nhiên

Cơ cấu
(%)

156.908,11

100,00

Đất nông nghiệp

NNP

128.783,12

82,08

LUA

16.257,68

12,62

LUC

320,31

0,25

1.2

Đất trồng lúa
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở
lên)
Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

21.773,84

16,91

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

5.937,57

4,61

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

26.845,07

20,85

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

44.993,44

34,94

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

12.863,15

9,99

1.7

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

112,37

0,09

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.656,29

1,69

2.1

Đất quốc phòng

CQP

63,22

2,38

2.2

Đất an ninh

CAN

5,87

0,22

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

1
1.1

2
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Chỉ tiêu sử dụng đất

STT

Mã

Diện tích (ha)

Cơ cấu
(%)

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,33

0,01

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

9,29

0,35

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

2.9

Đất phát triển hạ tầng

DHT

732,98

27,59

2.10

Đất di tích lịch sử văn hóa

DDT

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

5,23

0,20

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

742,09

27,94

2.14

Đất ở đô thị

ODT

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,94

0,45

2.16

Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,10

0,00

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

2.19

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

20,48

0,77

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

SKX

32,62

1,23

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,99

0,04

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.029,59

38,76

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

1,55

0,06

Đất chưa sử dụng

CSD

25.468,71

16,23

3

Chi tiết cho các loại đất:
a) Đất nông nghiệp
Theo kế hoạch năm 2020, diện tích đất nông nghiệp của huyện là
128.783,12 ha, chiếm 82,08% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã
trên địa bàn huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
20.103,15
20.333,44
8.794,75
16.399,34
7.462,78
11.835,96

TT
7
8
9
10
11
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Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
5.884,96
6.158,38
8.343,56
10.849,98
12.616,82
12.616,82
128.783,12

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Chi tiết các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau:
- Đất trồng lúa: 16.257,68 ha, chiếm 12,62% diện tích đất nông nghiệp.
Được phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
1.886,43
2.627,15
1.287,45
1.506,36
2.396,51
1.682,38

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
2.078,62
1.605,45
888,35
147,09
151,89
151,89
16.257,68

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 320,31 ha, chiếm 0,25% tổng diện
tích đất nông nghiệp, được phân bổ tại các xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
0,81
84,74
3,38
18,12
20,19
128,66

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
51,50
6,71
6,20

320,31

- Đất trồng cây hàng năm khác có diện tích là 21.773,84 ha, chiếm 16,91%
tổng diện tích đất nông nghiệp, được phân bổ tại các xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
1.821,03
5.214,03
1.865,83
1.662,40
2.191,76
1.290,87

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
1.910,72
3.164,27
2.219,62
231,86
201,46
201,46
21.773,84

- Đất trồng cây lâu năm: có diện tích 5.937,57 ha, chiếm 4,61% diện tích
đất nông nghiệp, phân bổ chi tiết tại các xã như sau:
TT
1
2

Tên xã
Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải

Diện tích
(ha)
4.580,31
4,18

TT
7
8
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Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ

Diện tích
(ha)
14,79
14,81
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TT

Tên xã

3
4
5
6
Tổng

Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
8,95
6,31
583,39
222,18

TT
9
10
11

Tên xã
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
0,55
500,14
1,95
1,95
5.937,57

- Đất rừng phòng hộ: có diện tích là 26.845,07 ha, chiếm 20,85% diện tích
đất nông nghiệp, chi tiết từng xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
811,74
3.007,79
4.979,18
1.281,20
1.050,77
884,12

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
1.048,54
440,40
2.381,01
9.382,45
1.577,87
1.577,87
26.845,07

- Đất rừng đặc dụng: có diện tích là 44.993,44 ha, chiếm 34,94% diện tích
đất nông nghiệp, chi tiết từng xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
9.996,53
9.032,37

TT
7
8
9
10
11

11.651,61

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

6.506,81

Diện tích
(ha)

7.806,11
7.806,11
44.993,44

- Đất rừng sản xuất: có diện tích là 12.863,15 ha, chiếm 9,99% diện tích
đất nông nghiệp, chi tiết từng xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
958,70
440,62
652,26
290,56
1.213,76
1.245,01

TT
7
8
9
10
11
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Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
823,32
933,06
2.852,08
587,04
2.866,74
2.866,74
12.863,15
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- Đất nuôi trồng thủy sản: có diện tích là 112,37 ha, chiếm 0,09% diện
tích đất nông nghiệp, chi tiết từng xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
48,41
7,29
1,07
0,90
26,59
4,59

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
8,97
0,40
1,95
1,40
10,80
10,80
112,37

b) Đất phi nông nghiệp
Kế hoạch năm 2020, diện tích đất phi nông nghiệp toàn huyện là 2.656,29
ha, chiếm 1,69% tổng diện tích tự nhiên, được phân bổ tại các xã trên địa bàn
huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
424,35
325,45
142,45
182,12
385,22
368,85

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
95,56
183,29
206,85
173,14
169,00
169,00
2.656,29

- Đất quốc phòng: có diện tích là 63,22 ha, chiếm 2,38% tổng diện tích đất
phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
18,04
0,23

TT
7
8
9
10
11

4,90
2,65
7,50

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
0,29
0,22
18,39
11,00
11,00
63,22

- Đất an ninh: có diện tích là 5,87 ha, chiếm 0,22% tổng diện tích đất phi
nông nghiệp, phân bổ tại các xã như sau:
TT
1

Tên xã
Xã Mường Nhé

Diện tích
(ha)
4,16

TT
7
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Tên xã
Xã Nậm Vì

Diện tích
(ha)
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TT

Tên xã

2
3
4
5
6
Tổng

Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)

TT
8
9
10
11

0,87

Tên xã
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
0,84

5,87

- Đất thương mại dịch vụ: có diện tích là 0,33 ha, chiếm 0,01% tổng diện
tích đất phi nông nghiệp, nằm trên địa bàn xã Mường Nhé.
- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: có diện tích là 9,29 ha, chiếm 0,35%
tổng diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở xã Mường Nhé 1,51 ha; xã
Chung Chải 1,02; xã Mường Toong 6,17 ha; xã Nậm Kè 0,59 ha.
- Đất phát triển hạ tầng: có diện tích là 732,98 ha, chiếm 27,59% tổng
diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
143,05
73,49
35,24
31,44
118,77
94,83

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
19,36
64,40
51,43
55,43
45,55
45,55
732,98

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: có diện tích là 5,23 ha, chiếm 0,20% tổng
diện tích đất phi nông nghiệp, tập trung ở xã Mường Nhé.
- Đất ở tại nông thôn: có diện tích là 742,09 ha, chiếm 27,94% tổng diện
tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
173,25
75,43
34,88
45,51
120,28
111,44

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
25,42
39,25
53,91
29,64
33,08
33,08
742,09

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: có diện tích là 11,94 ha, chiếm 0,45% tổng
diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:
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TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
3,22
1,43
0,79
0,63
0,32
0,66

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
0,78
0,84
0,31
1,92
1,04
1,04
11,94

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: có diện tích là 0,10 ha, chiếm
0,01% tổng diện tích đất phi nông nghiệp, nằm trên địa bàn xã Mường Nhé.
- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: có diện tích là 20,48 ha, chiếm 0,77% tổng
diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
5,13

TT
7
8
9
10
11

0,02
7,44
3,12

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
1,26
3,51

20,48

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: có diện tích là 32,62 ha, chiếm 1,23%
tổng diện tích đất phi nông nghiệp, đưuọc phân bổ trên các xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
8,92
0,44

TT
7
8
9
10
11

1,39
14,04
2,93

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)

1,85
3,05

32,62

- Đất sinh hoạt cộng đồng: có diện tích là 0,99 ha, chiếm 0,04% tổng diện
tích đất phi nông nghiệp, nằm trên các xã Mường Nhé 0,22 ha; xã Nậm Kè 0,5
ha; xã Sín Thầu 0,12 ha.
- Đất sông, suối: có diện tích là 1.029,59 ha, chiếm 38,76% tổng diện tích
đất phi nông nghiệp, phân bổ tại các xã trên địa bàn huyện như sau:
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TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
60,20
173,41
71,53
98,25
114,68
147,28

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
49,39
77,25
94,78
64,71
78,11
78,11
1.029,59

- Đất có mặt nước chuyên dùng: có diện tích là 1,55 ha, chiếm 0,06 %
tổng diện tích đất phi nông nghiệp, phân bổ tại xã Mường Nhé 0,94 ha; xã Nậm
Vì 0,61 ha.
c) Đất chưa sử dụng
Kế hoạch năm 2020, trên địa bàn huyện Mường Nhé diện tích đất chưa sử
dụng là 25.468,71 ha, chiếm 16,23% tổng diện tích đất tự nhiên, được phân bổ
tại các xã như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6
Tổng

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
1.214,08
362,51
2.774,51
1.415,86
3.510,43
3.098,49

TT
7
8
9
10
11

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
204,85
825,92
2.224,77
6.338,36
3.498,93
3.498,93
25.468,71

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích
Để thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở
hạ tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất
đang sử dụng. Trong đó:
* Năm 2020 sẽ chuyển 115,76 ha đất nông nghiệp sang mục đích đất phi
nông nghiệp. Chi tiết như sau:
- Đất trồng lúa
Trong năm kế hoạch 2020, diện tích đất trồng lúa chuyển sang đất phi
nông nghiệp là 15,04 ha (đất chuyên trồng lúa nước là 0,04 ha), chủ yếu là đất
phát triển hạ tầng. Phân bổ tại các xã trong huyện như sau:
TT
1

Tên xã
Xã Mường Nhé

Diện tích
(ha)
9,05

TT
7
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Tên xã
Xã Nậm Vì

Diện tích
(ha)
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TT
2
3
4
5
6
Tổng

Tên xã
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
0,07

TT
8
9
10
11

0,04
1,19
1,97

Tên xã
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
1,00
1,72

15,04

- Đất trồng cây hàng năm khác
Diện tích đất trồng cây hàng năm khác của huyện trong năm kế hoạch 2020
chuyển sang đất phi nông nghiệp là 69,39 ha, bao gồm:
+ Đất quốc phòng: 8,5 ha;
+ Đất phát triển hạ tầng: 55,02 ha;
+ Đất ở tại nông thôn: 4,07 ha;
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,2 ha;
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 1,5 ha;
+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,1 ha;
Được phân bổ trên địa bàn các xã như sau:
TT
1
2
3
4
5
6
Tổng

Tên xã
Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
21,64
5,00

TT
7
8
9
10
11

12,84
6,10

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
11,90
6,61
5,20
0,10
0,10
69,39

- Đất trồng cây lâu năm
Diện tích đất trồng cây lâu năm của huyện trong năm kế hoạch 2020
chuyển sang đất phi nông nghiệp là 12,59 ha, trong đó chuyển sang các loại đất
sau:
+ Đất phát triển hạ tầng: 8 ha
+ Đất ở tại nông thôn: 3,59 ha
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 1 ha
Diện tích chuyển đổi mục đích được phân bổ tại các xã như sau:
TT
1

Tên xã
Xã Mường Nhé

Diện tích
(ha)
5,54

TT
7
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Diện tích
(ha)
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TT
2
3
4
5
6
Tổng

Tên xã
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
4,00

TT
8
9
10
11

Tên xã

Diện tích
(ha)

Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

3,05
12,59

- Đất rừng phòng hộ
Diện tích đất rừng phòng hộ của huyện trong năm kế hoạch 2020 chuyển
sang đất phi nông nghiệp là 1,74 ha được chuyển sang đất phát triển hạ tầng.
Diện tích đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng phân bổ tại xã Pá Mỳ,
Chung Chải, Mường Tong và Quảng Lâm.
- Đất rừng sản xuất
Diện tích đất rừng sản xuất của huyện trong năm kế hoạch 2020 chuyển
sang đất phi nông nghiệp là 17,00 ha, bao gồm:
+ Đất quốc phòng: 4 ha
+ Đất phát triển hạ tầng: 13 ha
Cụ thể diện tích đất rừng sản xuất chuyển mục đích phân bổ tại các xã
trên địa bàn huyện như sau:
TT
1
2
3
4
5
6
Tổng

Tên xã
Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)

TT
7
8
9
10
11

5,00

2,00

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
4,00
2,00
4,00

17,00

(Chi tiết tại biểu 07/CH)
3.5. Diện tích đất cần thu hồi
Trong năm kế hoạch 2020, tổng diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn
huyện là 116,17 ha, trong đó:
- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 115,76 ha, bao gồm:
+ Đất trồng lúa cần thu hồi 15,04 ha;
+ Đất trồng cây hàng năm khác 69,39 ha;
+ Đất trồng cây lâu năm 12,59 ha;
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+ Đất rừng phòng hộ 1,74 ha;
+ Đất rừng sản xuất 17,00 ha;
- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 0,41 ha đất ở tại nông thôn.
(Chi tiết tại Biểu 08/CH)
3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
Để khai thác triệt để và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử
dụng đất cho các ngành lĩnh vực; trong năm kế hoạch 2020 sẽ đưa 548,91 ha
diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng mục đích đất nông nghiệp và đất phi
nông nghiệp. Cụ thể như sau:
- Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác là
146,85 ha;
- Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích đất trồng cây lâu năm là 300,00 ha;
- Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích đất rừng sản xuất là 67,67 ha;
- Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích đất phát triển hạ tầng là 34,10 ha;
- Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích đất ở tại nông thôn 0,29 ha;
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng phân bổ tại các xã trên địa
bàn huyện như sau:
TT

Tên xã

1
2
3
4
5
6

Xã Mường Nhé
Xã Chung Chải
Xã Huổi Lếch
Xã Leng Su Sìn
Xã Mường Toong
Xã Nậm Kè

Diện tích
(ha)
147,14
8,00
49,25
7,03

TT
7
8
9
10
11
12

Tên xã
Xã Nậm Vì
Xã Pá Mỳ
Xã Quảng Lâm
Xã Sen Thượng
Xã Sín Thầu

Diện tích
(ha)
28,00
9,49
300,00

548,91
(Chi tiết tại biểu 09/CH)
3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2020
Danh mục công trình, dự án trong năm kế hoạch 2020 được thể hiện dưới
bảng sau:
(Chi tiết tại biểu 10/CH)
3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch
sử dụng đất
Tổng

3.8.1. 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 của huyện Mường Nhé được dựa trên các căn cứ chính sau đây:
- Luật đất đai 2013;
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định
về thu tiền sử dụng đất;
- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh
bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
- Quyết định số 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.
3.8.2. 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 tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà
cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất …
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3.8.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai
Bảng 3.1. Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất trong năm
kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Mường Nhé
STT

Diện tích
(ha)

Chỉ tiêu sử dụng đất

I
1.1
1.2
1.3

CÁC KHOẢN CHI
Đất chuyên trồng lúa nước
Đất trồng lúa nước còn lại
Đất trồng lúa nương

1.4

Đơn giá
Thành tiền
(1000
(triệu đồng)
đồng/m2)

0,04
0,36
4,67

34
28
20

48.803
14
101
934

Đất trồng cây hàng năm khác

61,99

17

10.538

1.5
1.6
1.7
1.8

Đất trồng cây lâu năm
Đất rừng phòng hộ
Đất rừng sản xuất
Đất ở tại nông thôn

14,66
0,86
46,46
0,41

34
5
6
60

4.983
43
2.788
246

1.9

Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp

II

CÁC KHOẢN THU

2.1

Đấu giá quyền sử dụng đất

2.2

Đất ở tại nông thôn

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

2.4

Thu từ bảo vệ phát triển đất trồng lúa

0,40

2.5

Thu từ tiền cho thuê đất đối với các loại
đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

0,17

29.157
62.764,48
0,29
12,57

CÂN ĐỐI THU CHI

11.560
400

50.280
300

80
320

544
13.961,75

Trên đây chỉ là dự kiến thu chi sơ bộ dựa trên bảng giá đất hiện hành của
UBND tỉnh ban hành và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế
hoạch sử dụng đất. Thu chi thực tế sẽ phụ thuộc và thời điểm triển khai dự án và
áp dụng đơn giá, khung giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như
cho từng dự án cụ thể.
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PHẦN IV
GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử
dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện trong
năm 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất được
UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau:
4.1. Giải pháp về tuyên truyền
- Sau khi UBND tỉnh có quyết định phê duyệt, UBND huyện sẽ tổ chức
công khai kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử và trên các phương
tiện thông tin đại chúng, tại UBND xã lồng ghép với các hoạt động của các tổ
chức chính trị - xã hội để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết đầy đủ các thông
tin về dự án, công trình sẽ thực hiện trong năm 2020 và lồng ghép tuyên truyền
các văn bản của luật Đất đai năm 2013 để nhân dân chấp hành đầy đủ các quy
định của nhà nước về quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt và khi
triển khai thực hiện bồi thường, thu hồi đất được sự đồng thuận cao nhất.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai
nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền lợi và
nghĩa vụ của người sử dụng đất, thông qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc
tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
- Vận động nhân dân hiến đất xây dựng công trình, dự án phục vụ mục
đích công cộng (giáo dục, y tế, thủy lợi…) để sớm hoàn thành mục tiêu xây
dựng nông thôn mới của huyện.
4.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư
- Căn cứ vào 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.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách của trung ương, tỉnh
và các nguồn vốn dự kiến cho năm 2020 để đầu tư xây dựng các công trình hạ
tầng kỹ thuật theo kế hoạch nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc thúc đẩy đầu tư
và phát triển trên địa bàn trong những năm tới.
- Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách trong việc bồi thường thiệt
hại đã được ban hành và áp dụng trên địa bàn của huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng các dự án để sớm triển khai xây dựng và đi vào hoạt động
sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả của dự án, cũng như góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cho những năm tiếp theo.
- Thực hiện huy động nguồn lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất để
tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm…
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4.3. Giải pháp về chính sách, quản lý
- UBND các Xã căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được
duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới
hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp
luật.
- Tăng cường và phối hợp chặt chẽ với các ngành trong việc theo dõi,
kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Kiên quyết xử
lý các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật.
- Có cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi như cho thuê đất, giao
đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư để thu
hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án trong năm kế hoạch.
- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ
đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án.
- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, các nhân bị thu
hồi đất, hết đất sản xuất, phải chuyển đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn
nơi ở cũ và hỗ trợ đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở SXKD
đã thu hồi đất.
- Khuyến khích nhân dân được chuyển mục đích sử dụng đất những thửa
đất đan xen, có diện tích nhỏ phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất
đai để thuận lợi trong quản lý và có nguồn thu ngân sách.
- Vấn đề bồi thường đất đai cần phải được thực hiện công khai, thực hiện
đúng trình tự theo qui định pháp luật, xác định đúng nguồn gốc chủ sử dụng, chi
trả đúng đối tượng và đúng quy định bảng giá nhà nước.
4.4. Giải pháp về khoa học, công nghệ
- Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên
tiến, đồng bộ về phần mềm, thiết bị vi tính, đồng bộ, số hóa toàn bộ cơ sở dữ
liệu thông tin về đất đai và bản đồ; tăng cường công tác đào tạo tập huấn chuyển
giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cán bộ ngành Tài nguyên & Môi
trường và địa chính các xã.
- Ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong canh tác nông nghiệp
bền vững, tăng độ phì của đất, phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp,
áp dụng giống mới thích nghi với biến đổi khí hậu để tăng năng suất cây trồng,
tăng khả năng chịu hạn, gãy đổ do gió mạnh để tăng hiệu quả sử dụng đất đai,
giá trị sản xuất trên đơn vị đất sử dụng.
4.5. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng, nhất
là rừng phòng hộ; hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng…
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- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức của
công đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Khi hiểu đầy đủ giá trị và lợi ích
nhiều mặt của rừng đem lại thì họ mới quan tâm bảo vệ và phát triển rừng.
- Hoàn thành công tác chi trả môi trường rừng.
- Canh tác trên đất dốc cần kết hợp với các biện pháp bảo vệ đất như xây
dựng hệ thống nông lâm kết hợp, trồng cây bằng biện pháp đào rãnh, hố tránh sự
xói mòn, xói mòn đất, rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất...
- Tăng cường bảo vệ thực vật bằng biện pháp sinh học như sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật sinh học. Đặc điểm nổi bật của thuốc bảo vệ thực vật sinh học là
ít độc, an toàn trước hết cho người sử dụng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm an
toàn về vệ sinh thực phẩm mà nó còn góp phần cải thiện môi trường sống,
nguồn tài nguyên đất, nước, không khí cũng không bị ô nhiễm.
- Sử dụng các loại phân bón hoá học một cách hợp lý, tránh lạm dụng
phân bón hoá học quá nhiều, bón phân không có tỷ lệ hợp lý sẽ làm cho đất mất
cân bằng chất dinh dưỡng, việc canh tác không thuận lợi và chi phí lớn.
- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để
thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng
khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tránh làm thoái
hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.
- Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên tổ chức các buổi tuyên
truyền cũng như tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải đường phố. Xây dựng hệ
thống thu gom rác thải tập trung tránh việc đổ rác bừa bãi, không đúng nơi quy
định. Có hệ thống thu gom rác thải, phế thải trong khu dân cư nông thôn, vận
động nhân dân thu gom rác, đổ rác đúng nơi quy định.
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé được xây dựng
trên cơ sở phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sử
dụng đất, sự biến động về sử dụng các loại đất trên địa bàn huyện, các nguồn lực
và định hướng phát triển của các ngành trên địa bàn. Do đó kế hoạch đảm bảo
tính hệ thống, phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, của huyện trong thời gian tới. s
Xuất phát từ góc nhìn về đất đai để bố trí cơ cấu sử dụng đất; căn cứ nhu
cầu sử dụng đất năm 2020 của các ngành, lĩnh vực, các địa phương, các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân và căn cứ vào điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng, tiềm
năng quỹ đất đai trên địa bàn huyện, vì vậy Kế hoạch sử dụng đất năm 2020
huyện Mường Nhécó thể đáp ứng đúng, đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành,
các cấp, đảm bảo khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Hơn nữa, kế
hoạch sử dụng đất còn là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác quản lý Nhà nước
về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên
địa bàn huyện trong năm 2020.
Theo phương án xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, diện tích các
loại đất của huyện được phân bổ như sau:
- Đất nông nghiệp: 128.783,12 ha, chiếm 82,08% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất phi nông nghiệp: 2.656,29 ha, chiếm 1,69% tổng diện tích tự nhiên.
- Đất chưa sử dụng: 25.468,71 ha, chiếm 16,23% tổng diện tích tự nhiên.
5.2. Kiến nghị
Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc
phòng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về đất
đai, UBND huyện Mường Nhé kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ban ngành một số
vấn đề sau:
- UBND Tỉnh, các Sở ban ngành quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí để
thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch sử dụng đất của huyện.
- Đầu tư, hỗ trợ về giống, kỹ thuật để người dân trên địa bàn huyện phát
triển các vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hóa tập trung.
- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí để huyện để huyện sớm hoàn thiện xây dựng hệ
thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; các chương trình, dự án
ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống thu gom xử lý rác thải, nước
thải và bảo vệ môi trường.
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