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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đất đai được Nhà nước thống nhất quản lý, là nền tảng cho các ngành 

kinh tế nói riêng và toàn bộ các mặt của xã hội nói chung. Nét đặc trưng cơ bản 

của đất đai là cố định về vị trí, có hạn về không gian, bền vững theo thời gian, 

đất đai mang tính khan hiếm và đa mục đích sử dụng, đất đai có những tính chất 

đặc trưng khiến nó không giống bất kỳ một loại tư liệu sản xuất nào. Đất đai là 

nguồn tài nguyên có giới hạn và là nguồn tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, 

là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực to lớn của đất nước. Ngoài ra, đất 

đai còn là yếu tố quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố 

dân cư, xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. 

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

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

chủ sở hữu và thống nhất quản lý; Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, 

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

Tại Điều 14, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Nhà nước quyết định mục 

đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất”. Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 40, 

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

hoạch quy định Nguyên tắc, Hệ thống, Thời kỳ quy hoạch; Quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để các cấp tổ 

chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để cụ 

thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 “Quy định kỹ thuật việc lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.  

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

văn số 1644/UBND-NN ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về 

việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; Công văn số 2018/UBND-

NN ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc chủ trương 

thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành. 

Thực hiện các chỉ đạo nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành lập 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để có 

cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, bán đấu giá đất và chuyển mục đích sử 

dụng đất một cách khoa học, hiệu quả, hợp lý và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất 
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cho phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách, 

đồng thời để có cơ sở thực hiện các nội dung pháp luật đất đai quy định. 

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

DỤNG ĐẤT 

2.1. Văn bản pháp lý 

- Luật số 45/2013/QH13 Luật Đất đai, ngày 29/11/2013;  

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

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

về thu thuê đất, thuê mặt nước; 

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

và sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một 

số điều nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

- Nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại văn bản 

hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 04/5/2021; 

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-

BTNMT ngày 04/5/2021; 

- Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng chính phủ về đẩy 

nhanh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; 

- Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

trồng lúa; 
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- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất; 

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

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật 

đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành 

luật đất đai; 

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

và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ                                              

hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 xác thực tại văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 07/8/2020; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành luật đất đai. 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-43-2014-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai-38518.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-44-2014-nd-cp-quy-dinh-ve-gia-dat-384e8.html
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2.2. Các cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai 

thi hành Luật Quy hoạch năm 2017; 

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ về Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019; 

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; 

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

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

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

dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/03/2021 của Hội đồng nhân dân 

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

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

rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đồng nhân dân 

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

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

rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 13/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về thông qua và phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025; 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

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

trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án cần chuyển 
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mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

- Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung 

và hạ áp sau các trạm 110kV; 

- Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo quyết định số 35/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; 

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về sửa đổi, bổ sung một số điều bảng giá đất 05 năm (2020-

2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo quyết định số 35/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019; 

- Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Châu Thành; 

- Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Trà 

Vinh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 

2021-2025; 

- Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040;  
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- Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành; 

- Công văn số 1644/UBND-NN ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; 

- Công văn số 2517/STNMT-QLĐĐ ngày 6/9/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện chế độ báo cáo, nộp hồ sơ lập 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, nộp hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

cấp huyện; 

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh về việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết Đảng bộ huyện Châu Thành giai đoạn 2021 – 2025; 

- Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Hội đồng nhân dân 

huyện Châu Thành về việc thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn 

05 năm giai đoạn 2021 – 2025; 

- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Châu Thành về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

- Thống kê, kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2020 của huyện Châu Thành; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 huyện Châu Thành; 

- Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện: Nông nghiệp, 

công nghiệp, giao thông, điện, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, chợ, văn 

hóa, du lịch,… 

- Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn 

huyện Châu Thành. 

III. MỤC TIÊU LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

Đáp ứng đầy đủ các loại đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng an ninh; làm cơ sở pháp lý cho thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, là 

căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất. Hạn chế, khắc phục tình trạng quy hoạch các dự án dàn trải, kéo dài. 

Cụ thể hóa nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch 2022 tất cả các dự án, 

công trình thực hiện trên địa bàn huyện của các ngành, các xã/thị trấn và các tổ 

chức, cá nhân. 
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IV. NỘI DUNG LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM  

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước. 

- Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho cấp huyện 

trong năm 2022 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính xã/thị trấn. 

- Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm 2022 

và phân bổ đến từng đơn vị hành chính xã/thị trấn. 

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất 

cho các ngành, lĩnh vực năm 2022 và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

- Xác định diện tích đất cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực 

hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất trong năm 2022 trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người sử 

dụng đất. 

- Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2022. 

- Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Thành. 

- Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

V. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Phương pháp thu thập tài liệu và điều tra, khảo sát thực địa: Được dùng 

để thu thập các tài liệu, liệt kê các số liệu, bản đồ, thông tin về toàn bộ các nội 

dung của dự án làm cơ sở để điều tra, thu thập bổ sung dữ liệu, đối soát số liệu 

đã có về hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, bồi thường, tái 

định cư,... theo phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh xét duyệt. 

- Phương pháp thống kê, so sánh và phân tích: Trên cơ sở các số liệu, tài 

liệu thu thập được, tiến hành phân loại theo nhóm, thống kê diện tích theo từng loại 

đất cho từng công trình, dự án đã thực hiện theo quy hoạch hoặc chưa thực hiện 

theo quy hoạch hoặc hủy bỏ; tổng hợp, so sánh và phân tích các yếu tố tác động 

đến việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt. So sánh các chỉ 

tiêu thực hiện so với mục tiêu đề ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất. 

- Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các 

Sở, Ngành tỉnh, đại diện huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban và 

UBND 14 xã/thị trấn về kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. 
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- Phương pháp kế thừa: Phân tích các tài liệu đã có trên địa bàn huyện, quy 

hoạch của các ngành đã và đang được xây dựng có liên quan đến việc sử dụng đất 

để so sánh biến động đất đai; đồng thời tiếp tục đưa vào kế hoạch những công trình, 

dự án chưa thực hiện nhưng phù hợp với kinh tế - xã hội của huyện. 

- Phương pháp bản đồ: Sử dụng phần mềm bản đồ MicroStation để xây 

dựng bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  

VI. SẢN PHẨM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Hồ sơ sản phẩm của kế hoạch sử dụng đất (bản giấy và bản số), gồm có: 

- Về báo cáo: Báo cáo thuyết minh tổng hợp theo mẫu 5.8/BC-KH quy định 

tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

- Về bản đồ: Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện tỷ lệ 

1:25.000; Bản đồ khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022; 

Bản đồ kết quả rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và bản vẽ vị trí, ranh 

giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất của các xã/thị 

trấn có thực hiện dự án. 

- Tài liệu kèm theo: Quyết định của Ủy ban nhân tỉnh Trà Vinh về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Châu Thành 
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PHẦN I 

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

 

1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1.1. Vị trí địa lý 

Châu Thành là một huyện bao bọc xung quanh trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh, 

vị trí theo hồ sơ địa giới hành chính được mô tả khái quát như sau:  

- Phía Đông: Giáp huyện Thạnh Phú, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

- Phía Tây: Giáp huyện Tiểu Cần và huyện Càng Long. 

- Phía Nam: Giáp huyện Cầu Ngang và Trà Cú. 

- Phía Bắc: Giáp thành phố Trà Vinh. 

Huyện Châu Thành có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 

các xã: Hòa Thuận, Hoà Lợi, Hưng Mỹ, Lương Hoà, Lương Hoà A, Nguyệt 

Hóa, Phước Hảo, Thanh Mỹ, Mỹ Chánh, Đa Lộc, Song Lộc, Hoà Minh, Long 

Hoà và thị trấn Châu Thành. 

Với vị trí địa lý nằm tiếp giáp với thành phố Trà Vinh và có nhiều tuyến 

đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 53, 54, 60; đường Tỉnh lộ 911, 912, 

915B; các tuyến Hương lộ 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 30 cùng với các tuyến giao 

thông đường thủy quan trọng: Sông Cổ Chiên, sông Láng Thé - Ba Si, kênh 

Thống Nhất,... Đã tạo thành mạng lưới giao thông thông suốt, giúp cho việc giao 

lưu kinh tế, văn hóa với các vùng lân cận được thuận lợi, góp phần thúc đẩy tốc 

độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong giai đoạn tới.  

1.1.1.2. Địa hình, địa mạo  

Huyện Châu Thành mang đặc điểm địa hình, địa mạo của vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. Nhìn chung địa hình của huyện tương đối bằng phẳng, độ cao 

trung bình là 0,4 - 1,2 m so với mực nước biển (chiếm hơn 87% diện tích). Với 

hệ thống sông rạch phong phú và những giồng cát đan xen nhau, đã góp phần tạo 

nên tính đa dạng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó cũng đã gây ra 

những khó khăn nhất định cho việc cải tạo mặt bằng và tiêu, thoát nước trong 

mùa mưa. 

Là một huyện nằm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên kết cấu nền 

đất yếu, các công trình xây dựng với quy mô lớn cần phải chú trọng đến công tác 

gia cố nền mống. Đây cũng là một nhược điểm của vùng. 
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1.1.1.3. Khí hậu 

Khí hậu trong huyện có hai mùa mưa, nắng rõ rệt trong năm, mùa nắng 

bắt đầu từ tháng 12 dương lịch kéo dài cho đến cuối tháng 4 dương lịch năm sau, 

thời gian còn lại là mùa mưa trong năm. 

* Chế độ nhiệt: Do ảnh hưởng chế độ bức xạ phong phú và ít biến động 

nên nhiệt độ tương đối cao và ổn định. Nhiệt độ trung bình tháng trong năm biến 

thiên từ 23,600C - 33,500C, tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 4 - 5 

dương lịch và thấp nhất là tháng 12 - 01 dương lịch. 

* Chế độ nắng: Huyện Châu Thành thuộc vùng vĩ độ thấp nên thời gian 

chiếu sáng trong ngày biến đổi nhỏ qua các mùa trong năm, biến thiên từ 11 giờ 

32 phút đến 12 giờ 42 phút. Tháng 6 có thời gian chiếu sáng trong ngày dài nhất 

và tháng 12 có thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn nhất. 

* Bức xạ: Do có thời gian chiếu sáng trong ngày nhiều nên tổng lượng 

bức xạ dồi dào, phân bố khá đều qua các tháng và ổn định qua các năm, luôn đáp 

ứng yêu cầu sinh trưởng của cây trồng nhiệt đới. Lượng bức xạ cao nhất là 8.400 

cal/cm2/tháng vào tháng 3 - 4 dương lịch và thấp nhất vào tháng 9 dương lịch là 

5.300 cal/cm2/tháng. 

* Chế độ mưa: Tổng lượng mưa/năm đạt khoảng 1.500 mm - 1.800 mm 

tập trung chủ yếu vào mùa mưa, mùa mưa thường đến muộn vào khoảng hạ tuần 

tháng 5 và kết thúc sớm vào hạ tuần tháng 11 dương lịch. Lượng mưa trong các 

tháng mùa mưa đều trên 180 mm, riêng tháng 9, tháng 10 dương lịch lượng mưa 

lên đến trên 310 mm. 

* Chế độ gió: Hướng gió thịnh hành trên địa bàn huyện là gió Tây Nam ứng 

với mùa mưa và gió Đông Bắc hoặc gió Đông Nam (gió chướng) vào mùa khô. 

* Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí tương đối cao, giảm dần trong mùa 

khô và tăng dần trong mùa mưa, độ ẩm tương đối trung bình/tháng đạt từ 85%, 

độ biến thiên trong năm nhỏ (chỉ khoảng 10%). 

* Bốc thoát hơi: Lượng bốc thoát hơi biến thiên theo mùa rất rõ, mùa khô 

tổng lượng bốc thoát hơi cao trên 100 mm/tháng, tháng 4 đạt cao nhất (trên 150 

mm), trong khi mùa mưa lại đến trễ vào hạ tuần tháng 5. Do đó các vùng chưa 

đảm bảo hệ thống thủy lợi nội đồng, muốn canh tác trong mùa khô phải có giải 

pháp thủy lợi phù hợp để đủ nước tưới và có biện pháp che phủ đất để giảm bốc 

hơi nước. 

Nhìn chung, huyện Châu Thành nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa 

cận xích đạo, có 2 mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, lượng mưa trong năm tương đối 
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lớn, độ ẩm không khí cao, số giờ nắng lớn, nhiệt độ trung bình trong năm cao và ít 

biến động tạo điều kiện thuận lợi cho các cây trồng nhiệt đới phát triển quanh năm. 

1.1.1.4. Thủy văn 

Huyện Châu Thành chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy văn sông Cổ 

Chiên với các hệ thống sông rạch nhỏ đa dạng, có tổng chiều dài kênh cấp I 

khoảng 80 km và kênh cấp II khoảng 275 km, phân bố như sau: 

- Sông Cổ Chiên: Là một trong ba nhánh sông lớn của sông Tiền, đi qua 

huyện Châu Thành dài khoảng 30 km và rẽ thành 02 nhánh bởi cù lao 02 xã 

Long Hòa và Hòa Minh sau đó đổ ra cửa Cung Hầu. Sông rộng trung bình từ 1,8 

- 2,1 km và rất sâu với mặt cắt rộng, khả năng tích và thoát nước lớn. 

- Sông Láng Thé - Ba Si, sông Song Lộc, sông Bãi Vàng, sông Giồng Lức 

(kênh Trà Vinh). Đây là hệ thống sông bắt nguồn từ sông Cổ Chiên có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất và giao thông thủy. 

- Kênh Thống Nhất: Thông qua sông Song Lộc và sông Giồng Lức nối 

liền sông Hậu với sông Tiền (nhánh Cổ Chiên) rất thuận lợi cho việc vận 

chuyển, lưu thông hàng hóa. 

- Ngoài ra huyện Châu Thành còn có nhiều kênh rạch lớn như: Kênh Tầm 

Phương, Thanh Nguyên, Đa Hòa,… thường xuyên cung cấp nước cho nội đồng 

và rửa phèn, mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện và các vùng lân cận. 

Do nằm ven sông Cổ Chiên nên huyện Châu Thành chịu ảnh hưởng của 

chế độ bán nhật triều biển Đông (nước lên - xuống 2 lần/ngày), biên độ triều khá 

cao, nhất là các khu vực gần cửa sông. Vào mùa khô, triều cường và gió chướng 

đã đưa nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Các cửa sông gần biển thì độ mặn 

càng cao. Do dự trữ nước nội đồng và nguồn bổ sung từ trên xuống, từ sông Hậu 

sang nên độ mặn giảm dần khi vào nội đồng. 

1.1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.1.2.1. Tài nguyên đất 

Đất đai huyện Châu Thành được hình thành do quá trình bồi lắng của vật 

liệu trầm tích biển trong thời kỳ biển lùi. Hàm lượng, chất lượng và sự phân bố 

vật liệu phù sa cùng với hoạt động kiến tạo đã dẫn đến sự hình thành các loại đất 

khác nhau. 

Theo Báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai năm 

2019 tỉnh Trà Vinh trong đó huyện Châu Thành có một số loại đất như sau: 
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Bảng 1.1: Phân loại đất theo kết quả điều tra năm 2019 

STT Tên đất Ký hiệu 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

A. Diện tích điều tra 29.870,00 100 

I Đất cát Cz,Cg,Cm 2.182,00 7,31 

II Đất mặn 
 

4.774,00 15,98 

1  Đất mặn trung bình M, M/C 1.849,00 6,19 

2  Đất mặn ít Mi, Mi/C 2.891,00 9,68 

3  Đất mặn nhiều Mn, Mn/C 34,00 0,11 

III Đất mặn và phèn 
 

3.625,00 12,14 

1 Đất mặn và phèn mặn dưới rừng ngập mặn 
Mm, Sp1Mm, 

Sp2Mm 
244,00 0,82 

2 Các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp Mv, Sv, SMv 3.381,00 11,32 

IV Đất phèn 
 

7.287,00 24,40 

1 Đất phèn tiềm tàng Sp2 383,00 1,28 

2 Đất phèn hoạt động Sj1p, Sj2p, Sj2 3.013,00 10,09 

3 Đất phèn tiềm tàng mặn ít Sp2Mi 372,00 1,25 

4 Đất phèn tiềm tàng mặn trung bình Sp2M 826,00 2,77 

5 Đất phèn hoạt động mặn ít Sj2M 2.689,00 9,00 

6 Đất phèn hoạt động mặn trung bình Sj2Mi 4,00 0,01 

V Đất phù sa Pf, Pg, Pvb, Pv 8.694,00 29,10 

VI  Đất khác 
 

3.308,00 11,07 

1 Đất nhân tác Nt 3.308,00 11,07 

VII  Sông rạch 
 

4.894,80  

1  Sông rạch SON 4.894,80  

B. Diện tích không điều tra 136,10  

Tổng diện tích đất tự nhiên 34.900,90  

 (Nguồn: Báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh) 

- Đất cát: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 

năm 2019 tỉnh Trà Vinh trên địa bàn huyện Châu Thành có 2.182,00 ha, chiếm 

7,31% diện tích đất điều tra. Đất có địa hình cao, thành phần chủ yếu là cát mịn 

đến cát mịn pha sét, có tần canh tác mỏng. Hạn chế chính trong sử dụng canh tác 

là đất rất nghèo dinh dưỡng và thiếu nguồn nước tưới. Phần lớn đất được sử 

dụng vào mục đích đất ở, một số diện tích trồng cây lâu năm và hoa màu. 
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- Đất mặn: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh thì trên địa bàn huyện Châu Thành có 4.774,00 

ha, chiếm 15,98% diện tích đất điều tra (Trong đó đất mặn ít có 2.891,00 ha, 

chiếm 9,68% diện tích đất điều tra; đất mặn trung bình có 1.849,00 ha, chiếm 

6,19% diện tích đất điều tra; đất mặn nhiều có 34,00 ha, chiếm 0,11% diện 

tích đất điều tra). 

- Đất mặn và phèn: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh thì trên địa bàn huyện Châu Thành có 

3.625,00 ha, chiếm 12,14% diện tích đất điều tra (Trong đó đất mặn và phèn 

mặn dưới rừng ngập mặn có 244,00 ha, chiếm 0,82% diện tích đất điều tra; 

các đất mặn và/ hoặc phèn lập líp có 3.381,00 ha, chiếm 11,32% diện tích đất 

điều tra). 

- Đất phèn: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh thì trên địa bàn huyện Châu Thành có 7.287,00 ha, 

chiếm 24,40% diện tích đất điều tra (Trong đó đất phèn tiềm tàng có 383,00 ha, 

chiếm 1,28% diện tích đất điều tra; đất phèn hoạt động có 3.013,00 ha, chiếm 

10,09% diện tích đất điều tra; đất phèn tiềm tàng mặn ít có 372,00 ha, chiếm 

1,25% diện tích đất điều tra; đất phèn tiềm tàng mặn trung bình có 826,00 ha, 

chiếm 2,77% diện tích đất điều tra; đất phèn hoạt động mặn ít có 2.689,00 ha, 

chiếm 9,00% diện tích đất điều tra; đất phèn hoạt động mặn trung bình có 4,00 

ha, chiếm 0,01% diện tích đất điều tra). Thành phần từ sét đến sét pha thịt, hàm 

lượng dinh dưỡng ở mức thấp đến trung bình, thích hợp trồng lúa 1 vụ lúa, màu 

hoặc 1 vụ lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.  

- Đất phù sa: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh thì trên địa bàn huyện Châu Thành có 8.694,00 ha, 

chiếm 29,10% diện tích đất điều tra. Đất phù sa phân bố đều khắp trên địa bàn 

huyện, có cao trình phổ biến từ 0,60-1,20 m. Thành phần chủ yếu là sét pha thịt, 

hàm lượng dinh dưỡng ở mực trung bình đến khá cao, thích hợp trồng lúa 2-3 

vụ/năm. 

- Đất khác: theo báo cáo điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất 

đai năm 2019 tỉnh Trà Vinh thì trên địa bàn huyện Châu Thành có 3.308,00 ha, 

chiếm 11,07% diện tích đất điều tra; chủ yếu là diện tích đất nhân tác. 
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1.1.2.2. Tài nguyên nước 

Với vị trí nằm tiếp giáp với sông Cổ Chiên, cùng với nhiều hệ thống kênh 

rạch có khẩu độ lớn, nên tài nguyên nước trên địa bàn huyện khá phong phú tồn 

tại ở 02 dạng: 

1.1.2.2.1. Nguồn nước mặt: Nguồn nước trực tiếp cung cấp cho các hoạt 

động sản xuất của huyện được bắt nguồn từ sông Cổ Chiên thông qua các sông 

nhánh như: sông Láng Thé - Ba Si, sông Giồng Lức, … và trên 530 kênh cấp I, 

II, III có tổng chiều dài trên 620 km với trữ lượng nước phong phú. Nguồn nước 

từ hệ thống thuỷ văn này là một tài nguyên dồi dào phục vụ cho sản xuất và đời 

sống của dân cư trong vùng. 

1.1.2.2.2. Nguồn nước dưới đất (Đặc điểm các tầng chứa nước (TCN) 

dưới đất) 

a. Các tầng chứa nước lỗ hổng 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Holocen (qh): Tầng chứa nước qh chủ yếu 

gồm các giồng cát tuổi mQIV3
3, mQIV1

3 và mQIV
2-3, phân bố khá phổ biển trong 

vùng, tổng diện tích phân bố TCN là chiếm 100,0% diện tích toàn huyện. Tổng 

hợp chiều sâu mái và đáy tại các lỗ khoan trên địa bàn tỉnh cho thấy: Chiều sâu 

mái từ 0,0 đến 48,0m, trung bình 12,8m; chiều sâu đáy tầng từ 13,0 đến 60,0m, 

trung bình 31,3m; chiều dày tầng biến đổi từ 2,0m (S110) đến 60,0m (TV6-TV), 

trung bình khoảng 17,5m. Thành phần thạch học chủ yếu là cát mịn lẫn bột, cát 

bột bở rời màu vàng, xám vàng.  

+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy: TCN có khả năng 

chứa nước nghèo, lưu lượng Q=0,0020,80 l/s, tỉ lưu lượng q=0,00020,363 l/sm. 

+ Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào 

giá trị tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu: 

 Khu phân bố nước nhạt (TDS<1,5g/l): phân bố chiếm 64,0% diện 

tích phân bố TCN. Kết quả phân tích 3 mẫu nước trong khu phân bố nước 

nhạt của tầng: 

Bảng 1.2: Một số thành phần hóa đặc trưng nước nhạt tầng qh 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

Nhỏ nhất  0,29  8,30  1,81  0,03  0,00  0,00  40,06  22,54  0,00  0,01 

Lớn nhất  0,68  8,67  5,18  0,38  0,01  0,01  55,66  54,92  20,19  0,33 

Trung bình  0,46  8,45  3,79  0,15  0,00  0,01  48,80  39,49  7,00  0,17 
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 Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố với diện tích chiếm 

36,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước mặn của tầng hiện chưa 

thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

Tóm lại, TCN qh có khả năng chứa nước nghèo, do tầng này phân bố gần 

mặt đất và có nhiều khu vực lộ ra mặt đất dưới dạng các giồng cát nên dễ bị 

nhiễm bẩn nên chỉ có ý nghĩa khai thác nước nhỏ lẻ hộ gia đình và dễ khai thác 

bằng các giếng đào. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trên (qp3): Tầng chứa nước qp3 

phân bố trên toàn huyện, chúng không lộ ra trên mặt mà bị thành tạo rất nghèo 

nước Pleistocen thượng (Q1
3) phủ trực tiếp lên trên. Tổng hợp chiều sâu mái và 

đáy tại các lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: Chiều sâu mái biến đổi từ 26,0m đến 

95,0m, trung bình 57,6m; chiều sâu đáy tầng từ 53,0m đến 134,5m, trung bình 

94,3m; chiều dày tầng biến đổi từ 4,5m (RM3C) đến 79,6m (834B-TV), trung 

bình khoảng 36,8m.  

+ Thành phần thạch học chủ yếu gồm các lớp cát mịn đến trung lẫn sạn 

sỏi, màu xám tro, xám xanh, xám vàng, đôi chỗ xen kẹp lớp cát bột, bột, bột pha 

sét màu nâu, xám xanh, xám vàng, xám trắng. Kết quả hút nước thí nghiệm tại 

các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ chứa nước từ trung bình đến giàu, trong 

đó phổ biến là giàu nước với lưu lượng Q = 4,35-18,40 l/s, trung bình 9,88 l/s; tỷ 

lưu lượng 0,18-3,61 l/sm. 

+ Khu phân bố nước nhạt (TDS<1,5g/l): phân bố với khoảnh rộng, diện 

tích chiếm 82,0 % diện tích phân bố TCN. Kết quả phân tích 1 mẫu nước trong 

khu phân bố nước nhạt của tầng nêu ở bảng sau: 

Bảng 1.3: Một số thành phần hóa đặc trưng nước nhạt tầng qp3 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

 
0,70  7,98  7,61  1,38  0,02  0,01  216,95  1,11  0,00  0,49 

+ Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố dải hẹp phía bắc tỉnh, 

diện tích chiếm 18,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước mặn 

của tầng hiện chưa thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

Tóm lại, tầng chứa nước qp3 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước 

giàu, chất lượng nước nhạt có thể đáp ứng cho khai thác sử dụng nên rất có ý 

nghĩa trong đời sống và sản xuất của tỉnh. 
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- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen giữa - trên (qp2-3): Tầng chứa 

nước qp2-3 phân bố trong toàn vùng nghiên cứu. Chúng không lộ ra trên mặt mà 

bị thành tạo rất nghèo nước Q1
2-3 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước 

Q1
1. Tổng hợp chiều sâu mái và đáy tại vị trí các lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: 

Chiều sâu mái biến đổi từ 64,0m đến 140,0m, trung bình 101,8m; chiều sâu đáy 

tầng từ 118,0m đến 202,0m trung bình 152,4m; chiều dày tầng biến đổi từ 

24,0m (RM1B) đến 79,5m (TV5-TV), trung bình khoảng 45,3m. Thành phần 

thạch học chủ yếu gồm cát mịn - trung hoặc thô phân nhịp, phân lớp màu xám 

xanh phớt tím, xám đen, xám trắng đôi chỗ chứa cuội sỏi. 

+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ 

chứa nước từ nghèo đến giàu: lưu lượng Q = 0,03  29,05 l/s, trung bình 12,22 

l/s. Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào giá trị 

tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu:  

+ Khu phân bố nước nhạt (TDS<1,5g/l): phân bố với khoảnh rộng, diện 

tích chiếm 82,0% diện tích phân bố TCN. Kết quả phân tích 16 mẫu nước trong 

khu phân bố nước nhạt của tầng nêu ở bảng sau: 

Bảng 1.4: Một số thành phần hóa đặc trưng nước nhạt tầng qp2-3 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

Nhỏ nhất  0,45  7,15  3,73  0,25  0,00  0,00  7,09  18,84  0,00  0,00 

Lớn nhất  0,69  8,46  13,20  3,88  0,07  0,36  104,93  167,48  2,39  10,69 

Trung bình  0,55  7,62  6,48  1,72  0,02  0,13  43,34  72,54  0,56  1,75 

Kiểu nước phổ biến là Bicarbonat Magne-Natri, Bicarbonat-Sulfat Natri-

Magne, Bicarbonat Natri-Magne-Calci. 

+ Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố dải hẹp phía bắc chiếm 

18,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước mặn của tầng hiện chưa 

thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

Tóm lại, tầng chứa nước qp2-3 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước 

phong phú, diện nước nhạt lớn, chất lượng nước nhạt có thể đáp ứng cho khai 

thác sử dụng nên rất có ý nghĩa trong đời sống và sản xuất của huyện. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen dưới (qp1): Tầng chứa nước qp1 

phân bố trong toàn vùng nghiên cứu. Chúng không lộ ra mà bị thành tạo rất 

nghèo nước Q1
1 che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N2

2. Tổng hợp 

chiều sâu mái và đáy tại các vị trí lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: Chiều sâu gặp 

mái từ 120,5m  224,0m (trung bình 164,8m), đáy ở độ sâu 165,0  298,0m 



17 

 

trung bình: 218,7m) và chiều dày tầng chứa nước từ 10,0m (Q40404TM1) đến 

86,5m (TV5-TV), trung bình đạt 48,3m. 

+ Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn - trung hoặc thô phân nhịp, 

phân lớp màu xám xanh, xám sẫm, xám đen, xám tro đôi chỗ chứa cuội sỏi đa 

khoáng (trên mặt cắt thường hiện diện các thấu kính sét, bột sét). 

+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ 

chứa nước giàu: Q = 6,89  13,46 l/s. 

+ Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào 

giá trị tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu: 

 Khu phân bố nước nhạt (TDS<1,5g/l): phân bố với khoảnh rộng, diện 

tích chiếm 60,0% diện tích phân bố TCN. Kết quả phân tích các mẫu nước trong 

khu phân bố nước nhạt của tầng nêu ở bảng sau: 

Bảng 1.5: Một số thành phần hóa đặc trưng nước nhạt tầng qp1 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

Nhỏ nhất  0,44  7,80  3,66  0,04  0,02  0,05  7,09  21,13  0,05  0,01 

Lớn nhất  0,73  7,93  8,20  1,40  0,02  1,28  152,44  81,65  1,93  9,86 

Trung bình  0,59  7,87  5,93  0,72  0,02  0,67  79,77  51,39  0,99  4,94 

 Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố gồm 2 khoảnh, diện tích 

chiếm 40,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước mặn của tầng 

hiện chưa thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

 Tóm lại, tầng chứa nước qp1 có diện phân bố rộng, khả năng chứa nước 

phong phú, tuy nhiên diện nước nhạt tương đối lớn, nên ý nghĩa khai thác thấp 

hơn TCN qp3 và qp2-3. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen giữa (n2
2): Tầng chứa nước n2

2 phân 

bố trong toàn huyện. Tầng chứa nước n2
2 thường bị thành tạo rất nghèo nước N2

2 

che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N2
1. Tổng hợp chiều sâu mái và 

đáy tại các vị trí lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: Chiều sâu gặp mái từ 180,0m  

309,0m (trung bình 241,6m), đáy ở độ sâu 209,2m  365,0m (trung bình 

301,6m) và chiều dày tầng chứa nước từ 11,0m (13)  123,5m (9604-1), chiều 

dày trung bình 57,5m. 

+ Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn đến thô phân nhịp, phân 

lớp màu xám xanh, xám vàng, xám đen, xám nhạt đôi chỗ chứa cuội sỏi đa khoáng. 
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+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ 

chứa nước từ nghèo đến giàu: lưu lượng Q = 0,82  13,46 l/s, trong đó phổ biến 

là giàu nước với lưu lượng trung bình 7,28 l/s. 

+ Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào 

giá trị tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước: 

 Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích 

chiếm 100,0% diện tích phân bố TCN. Kết quả phân tích các mẫu nước trong 

khu phân bố nước mặn của tầng nêu ở bảng sau: 

Bảng 1.6: Một số thành phần hóa đặc trưng nước mặn tầng n2
2 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

Nhỏ nhất  5,61  8,68  27,25  13,06  0,01  0,00  2.525,81  420,26  0,00  0,01 

Lớn nhất  25,24  8,93  139,00  324,34  0,03  0,09  14.563,21  1.614,70  1,20  0,02 

Trung bình  15,42  8,81  83,13  168,70  0,02  0,05  8.544,51  1.017,48  0,60  0,02 

Tóm lại, tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố rộng, khả năng chứa 

nước phong phú, tuy nhiên diện nước nhạt phân bố hạn chế nên khả năng khai 

thác sử dụng không cao. Mặt khác, do phân bố sâu và trong khu vực nước nhạt 

thường có những tầng chứa nước nông hơn có chất lượng tốt nên tầng chứa 

nước này ít được khai thác ở huyện. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Pliocen dưới (n2
1): Tầng chứa nước n2

1 phân 

bố trong toàn huyện. Tầng chứa nước thường bị thành tạo rất nghèo nước N2
1 

che phủ và nằm trên thành tạo rất nghèo nước N1
3. Tổng hợp chiều sâu mái và 

đáy tại các vị trí lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: Chiều sâu gặp mái 221,2m  

372,0m (trung bình 319,2m), chiều sâu đáy 245,5m  477,5m (trung bình 

377,4m) có xu hướng chìm dần về phía biển và chiều dày tầng chứa nước từ 

24,3m (13)  118,5m (TV5-TV), chiều dày trung bình 62,6m. 

+ Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn đến thô phân nhịp, phân 

lớp màu xám xanh, xám nâu vàng chứa cuội sỏi đa khoáng. 

+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan cho thấy, tầng có mức độ 

chứa nước từ trung bình đến giàu: lưu lượng Q = 1,00  15,72 l/s, trong đó phổ 

biến là giàu nước với lưu lượng trung bình 6,72 l/s. 

+ Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào 

giá trị tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước thành hai khu: 
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 Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích 

chiếm 95,0% diện tích phân bố TCN. Kết quả phân tích các mẫu nước trong khu 

phân bố nước mặn của tầng nêu ở bảng sau: 

Bảng 1.7: Một số thành phần hóa đặc trưng nước mặn tầng n2
1 

Giá trị 
M 

(g/l) 
pH 

Độ cứng 

(mgdl/l) 

Thành phần hóa đặc trưng - mg/l 

NH4+ Fe2+ Fe3+ Cl- SO42- NO2- NH4+ 

Nhỏ nhất  1,60  6,92  2,70  0,00  0,00  0,00  572,52  131,40  0,12  0,00 

Lớn nhất  21,44  8,42  112,50  36,26  0,02  0,15  11.897,37  1.687,08  0,56  7,37 

Trung bình  10,37  7,67  48,60  11,73  0,01  0,05  5.609,26  732,06  0,33  2,36 

Tóm lại, TCN n2
1 cũng là tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố 

rộng, khả năng chứa nước phong phú, tuy nhiên diện nước nhạt phân bố hạn chế 

nên cần định hướng trong khai thác sử dụng đối với TCN này. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng Miocen trên (n1
3): Tầng chứa nước n1

3 phân 

bố trong toàn huyện, bị thành tạo rất nghèo nước N1
3 che phủ. Đây là tầng chứa 

nằm sâu nhất và chiều dày mới chỉ được khống chế tại lỗ khoan 21-TC (chiều 

sâu 500m) và Q021050 (chiều sâu 500m). Tổng hợp chiều sâu mái và đáy tại 4 

vị trí lỗ khoan trên địa bàn cho thấy: Chiều sâu gặp mái 397,0m  430,0m (trung 

bình: 419,3m), đáy ở độ sâu >500m, chiều dày tại lỗ khoan 21-TC là 74,5m. 

+ Thành phần thạch học chủ yếu gồm: cát mịn đến thô phân nhịp, phân 

lớp màu xám xanh, xám nâu vàng chứa cuội sỏi đa khoáng. 

+ Kết quả hút nước thí nghiệm tại lỗ khoan 21-TC cho thấy, tầng có mức 

độ chứa nước giàu: Q = 12,82l/s, tỷ lưu lượng 0,84 l/sm. 

+ Thành phần hoá học nước của tầng có sự biến đổi khác nhau. Dựa vào 

giá trị tổng độ khoáng hóa (TDS) phân chia tầng chứa nước thành: 

 Khu phân bố nước nhạt (TDS<1,5g/l): phân bố ở phía tây huyện Cầu 

Ngang), diện tích chiếm 11,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước 

nhạt của tầng hiện chưa thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

 Khu phân bố nước mặn (TDS>1,5g/l): phân bố 1 khoảnh lớn, diện tích 

chiếm 89,0% diện tích phân bố TCN. Trong khu phân bố nước mặn của tầng 

hiện chưa thu thập được tài liệu nghiên cứu CLN. 

 Tóm lại, TCN n1
3 cũng là tầng chứa nước chứa nước có diện phân bố 

rộng, khả năng chứa nước phong phú, tuy nhiên diện nước nhạt phân bố hạn chế 

và chiều sâu phân bố của TCN lớn nên cần định hướng trong khai thác sử dụng 

đối với TCN. 
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b. Các thành tạo địa chất rất nghèo nước 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Holocen (Q2): Phân bố trong toàn 

vùng nghiên cứu, nằm trên cùng và bao gồm các trầm tích của thành tạo Holocen. 

Thường phân bố đan xen với tầng chứa nước qh, đôi nơi phủ lên trên thành tạo 

Q1
3. Chúng lộ ra ngay trên mặt và độ sâu đáy trung bình là 27,1m. Chiều dày biến 

đổi từ 10,0m (851-TV) đến 53,0m (Q405050M1), trung bình khoảng 27,1m. 

Thành phần đất đá rất đa dạng gồm bùn sét, bùn cát, sét, cát mịn.... 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen thượng (Q1
3): Phân bố 

trên phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của 

hai tầng chứa nước qh và tầng qp3. Độ sâu mái trung bình 30,8m, độ sâu đáy 

trung bình 59,7m. Chiều dày biến đổi từ 3,0m (TV6-TV) đến 71,2m (TV5-TV), 

trung bình khoảng 29,0m. Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu xám xanh, 

xám đen, hồng nhạt, khả năng chứa nước rất kém.  

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen trung - thượng (Q1
2-3): 

Phân bố trên phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của 

hai tầng chứa nước qp3 và tầng qp2-3. Độ sâu mái trung bình 94,2m, độ sâu đáy 

trung bình 103,3m. Chiều dày biến đổi từ 1,0m (lỗ khoan S105) đến 39,0m 

(RM1B), trung bình khoảng 9,1m. Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu 

xám xanh, xám đen, hồng nhạt, khả năng chứa nước rất kém. 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pleistocen hạ (Q1
1): Phân bố trên 

phần lớn diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của 

hai tầng chứa nước qp2-3 và tầng qp1. Độ sâu mái trung bình 155,5m, độ sâu đáy 

trung bình 171,3m. Chiều dày biến đổi từ 1,0m (TV1-TV) đến 80,0m (LT2-TV), 

trung bình khoảng 16,7m. 

Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột màu xám xanh, xám đen, hồng nhạt, 

khả năng chứa nước rất kém. 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen trung (N2
2): Phân bố liên 

tục trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai 

tầng chứa nước qp1 và tầng n2
2. Độ sâu mái trung bình 218,6m, độ sâu đáy trung 

bình 242,4m. Chiều dày biến đổi từ 2,0m (Q40403ZW) đến 85,0m (NK), trung 

bình khoảng 18,7m. Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột, bột sét màu xám 

xanh, xám đen, khả năng chứa nước rất kém. 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Pliocen hạ (N2
1): Phân bố liên tục 

trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai tầng 

chứa nước n2
2 và tầng n2

1. Độ sâu mái trung bình 301,6m, độ sâu đáy trung bình 
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319,2m. Chiều dày biến đổi từ 6,0m (RM3C) đến 53,0m (Q40404Z), trung bình 

khoảng 19,6m. Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột sét xám xanh, xám trắng, 

nâu, nâu vàng chứa nước rất kém. 

- Thành tạo địa chất rất nghèo nước Miocen thượng (N1
3): Phân bố liên 

tục trên toàn bộ diện tích vùng nghiên cứu, đóng vai trò lớp ngăn cách của hai 

tầng chứa nước n1
3 và tầng n1

3. Độ sâu mái trung bình 376,1m, độ sâu đáy trung 

bình 419,3m. Chiều dày biến đổi từ 33,0m (9604-1) đến 61,3m (Q217070W), 

trung bình khoảng 43,2m. Thành phần đất đá chủ yếu là sét, bột sét màu xám 

xanh, xám trắng, nâu, nâu vàng, khả năng chứa nước rất kém. 

1.1.2.3. Tài nguyên rừng 

Huyện Châu Thành có trên 500 ha rừng, chiếm khoảng 1,61% diện tích tự 

nhiên toàn huyện. Phân bố tập trung chủ yếu ở xã Long Hòa, Hòa Minh, Hưng 

Mỹ được trồng ở khu vực bãi bồi ven cửa sông nhằm bảo vệ môi trường, chống 

sạt lở và hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu.  

1.1.2.4. Tài nguyên biển    

Châu Thành là huyện không có biển, nhưng với vị trí có 2 xã cù lao là 

Long Hòa và Hòa Minh, nằm tiếp giáp với cửa Cung Hầu thông qua biển Đông. 

Đây là một trong các cửa biển lớn và quan trọng của khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng. Gắn với các ngư trường có 

nhiều loại hải sản có giá trị thương phẩm cao như cá ngừ, cá hồng, cá chim, cá 

thu,… Nhưng khả năng khai thác hiện nay còn rất thấp. Cùng với việc khai thác 

nguồn lợi thủy sản trong môi trường nước mặn, lợ còn có các sản phẩm nuôi 

trồng có thế mạnh như: tôm sú, tôm càng xanh, tôm đồng,…  

Từ các đặc điểm trên, cho thấy triển vọng của ngành khai thác, đánh bắt 

thủy hải sản rất lớn. Vấn đề là trong thời gian tới, cần phải có sự nghiên cứu, 

quy hoạch lại ngành khai thác, đánh bắt thủy hải sản theo hướng sắp xếp, tổ 

chức lại ở khu vực ven bờ và hướng mạnh đến khai thác xa bờ, đảm bảo sự phát 

triển bền vững của ngành. 

1.1.2.5. Tài nguyên khoáng sản 

Kết quả khảo sát, thăm dò của Tổng cục Địa chất trên địa bàn huyện đã 

phát hiện ra 2 mỏ sét: Mỏ sét Mỹ Chánh nằm ở xã Mỹ Chánh và mỏ sét Tầm 

Phương nằm ở xã Đa Lộc và xã Lương Hòa với trữ lượng vào khoảng 20.000 m3 

ở độ sâu từ 2m - 8m. Ngoài ra huyện còn có 8 mỏ cát (diện tích 240,56ha; trữu 

lượng 9.300.362 m3; tập trung tại 3 xã: Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh) có thể 
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khai thác được cát xây dựng từ sông Cổ Chiên, tuy nhiên chất lượng và trữ lượng 

không cao và còn phụ thuộc vào chất lượng dòng chảy hàng năm của sông. 

1.1.2.6. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Châu Thành với cộng đồng dân cư sinh sống gồm phần lớn đồng 

bào Kinh, đồng bào dân tộc Khmer và số ít dân tộc khác với sự phong phú và đa 

dạng về văn hóa. Hiện nay trên địa bàn huyện có nhiều di tích lịch sử ghi lại 

truyền thống đấu tranh giữ nước và bảo vệ tổ quốc của nhân dân như: Cỏ Ống, 

Cả Nứa (xã Long Hòa); Bà Trầm, rừng Đon (xã Hưng Mỹ); Cây Dương, Phú 

Thọ (xã Thanh Mỹ); Ô Bắp, Ô Chích (xã Lương Hòa),… Ngoài ra, còn có rất 

nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với các dân tộc, tôn giáo khác nhau như: Chùa 

Hang, chùa Giồng Lức, chùa Trà Nóc, chùa Kỳ La, chùa Phú Mỹ,… với nhiều 

kiểu kiến trúc đặc trưng độc đáo.  

Với những đặc trưng về văn hóa, kiến trúc, di tích lịch sử, làng nghề, lễ 

hội truyền thống của các dân tộc cùng với 2 xã cù lao Long Hòa và Hòa Minh 

với các cồn lớn nhỏ như: Cồn Cò, Cồn Chim, Cồn Phụng,… nối liền ra biển 

Đông tại cửa Cung Hầu là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch, thu hút 

khách tham quan đến với Châu Thành.  

1.1.3. Tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất 

1.1.3.1. Nước biển dâng 

Theo Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh. 

a) Diện tích đất có nguy cơ ngập do nước biển dâng 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dân (NBD) tỉnh Trà 

Vinh thì nguy cơ ngập tỉnh Trà Vinh theo các kịch bản BĐKH RCP4.5 và 

RCP8.5 ứng với mốc thời gian đến 2025, 2050, 2070 và 2100 có những diễn 

biến cụ thể như sau: 

Bảng 1.8: Thống kê tổng diện tích ngập 

Kịch bản 

Diện 

tích 

(ha) 

Diện tích và tỉ lệ ngập theo kịch bản RCP 4.5  

Năm 2025 Năm 2050 Năm 2070 Năm 2100 

S(ha) % S(ha) % S(ha) % S(ha) % 

Kịch bản RCP 4.5 33.485,00 8.396,51 23,30 8.934,54 24,80 9.187,49 25,50 9.797,66 27,19 

Kịch bản RCP 8.5 33.485,00 8.396,51 23,30 9.016,25 25,02 9.278,53 25,75 11.558,30 32,08 
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Theo kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 vào năm 2025 khi mực nước biển 

tăng 12cm, tổng diện tích ngập của huyện khoảng 8.396,51 ha, chiếm 23,30 diện 

tích toàn huyện. 

Theo kịch bản RCP4.5, tổng diện tích ngập của huyện năm 2050 là 

khoảng 8.934,54 ha chiếm 24,80% diện tích toàn huyện; năm 2070 vào khoảng 

9.187,49 ha, chiếm 25,50% diện tích toàn huyện. Đến năm 2100 với mực nước 

biển tăng thêm 53 cm diện tích ngập của huyện khoảng 9.797,66 ha, chiếm 

27,19% diện tích toàn huyện.  

Theo kịch bản RCP8.5, tổng diện tích ngập của huyện năm 2050 là 

khoảng 9.016,25 ha chiếm 25,02 % diện tích toàn huyện; năm 2070 vào khoảng 

9.278,53 ha, chiếm 25,75 % diện tích toàn huyện. Đến năm 2100 với mực nước 

biển tăng thêm 73 cm diện tích ngập của huyện khoảng 11.558,30 ha, chiếm 

32,08 % diện tích toàn huyện. 

b) Gia tăng hiện tượng sạt lở, bồi lắng 

Kết quả đánh giá xu hướng mực nước các sông cho thấy: mực nước trung 

bình, cực đại, cực tiểu ở tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện nói riêng đều có xu 

hướng tăng; tốc độ tăng nhanh nhất ở mực nước cực tiểu (1,17cm/năm) tiếp đến 

là cực đại (1cm/năm) cuối cùng là mực nước trung bình (0,6cm/năm).  

Theo 02 kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5 mực tăng mực nước trên địa bàn 

như sau: 

Bảng 1.9: Mực nước biển dâng (cm) theo các kịch bản  

Kịch bản 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Theo KB 

RCP4.5 

12 

 (7 ÷ 18) 

17 

(10 ÷ 25) 

22 

(13 ÷ 32) 

28 

(17 ÷ 40) 

33 

(20 ÷ 49) 

40 

(24 ÷ 58) 

46 

(28 ÷ 67) 

53 

(32 ÷ 77) 

Theo KB 

RCP8.5 

12 

 (8 ÷ 17) 

18 

(12 ÷ 26) 

25 

(16 ÷ 35) 

32 

(21 ÷ 46) 

41 

(27 ÷ 59) 

51 

(33 ÷ 73) 

61 

(41 ÷ 88) 

73 

(48 ÷ 105) 

(Nguồn: Kịch bản BĐKH và NBD Việt Nam, 2016) 

Theo mức tăng mực nước tốc độ dòng chảy trên các sông cũng sẽ tăng 

cao đặc biệt vào mùa lũ trên các sông tăng đặc biệt với kịch bản RCP8.5, dòng 

chảy trong mùa lũ cũng gia tăng trên thượng nguồn Tân Châu và Châu Đốc và 

đến 2050 dòng chảy mùa lũ trên các sông vùng ĐBSCL cũng gia tăng. Sự gia 

tăng mực nước, tốc độ dòng chảy là các nguyên nhân kéo theo tình trạng sạt lở, 

xâm thực của biển gia tăng trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện nói riêng. 

Đối với sạt lở vùng ven sông Hậu, sông Cổ Chiên: các vùng thường xuyên 
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chịu ảnh hưởng của sạt lở với mức độ gia tăng qua các năm gồm: xã Long Hòa, 

xã Hòa Minh, xã Hưng Mỹ (huyện Châu Thành). 

1.1.3.2. Xâm nhập mặn (XNM) 

Theo Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Trà Vinh, Diễn biến độ 

mặn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 – 2018 tại các Trạm như sau: 

a) Diễn biến độ mặn trung bình 

- Độ mặn trung bình năm tại Trạm Trà Vinh từ 2007 đến 2018 xu thế 

giảm với tốc độ xu thế -0,072g/l/năm. Độ mặn trung bình nhiều năm tại trạm Trà 

Vinh vào khoảng 2, 38g/l, năm có độ mặn trung bình cao nhất là 2010 (3,2g/l) 

và năm có độ mặn trung bình thấp nhất là năm 2014 (1,0g/l). Độ mặn trung bình 

cao nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng 3 (5,9g/l), thấp nhất vào tháng 6 (0,1g/l). 

- Tại trạm Trà Kha xu thế giảm với tốc độ xu thế -0.19g/l/năm. Độ mặn 

trung bình nhiều năm tại trạm Trà Kha vào khoảng 5,32g/l, năm có độ mặn 

trung bình cao nhất là 2010 (7,0g/l) và năm có độ mặn trung bình thấp nhất là 

năm 2014 (3,2g/l). Độ mặn trung bình cao nhất xuất hiện chủ yếu vào tháng 3 và 

tháng 4 (11,5g/l), thấp nhất vào tháng 7 (0,2g/l). 

b) Độ mặn cao nhất 

- Tại Trạm Trà Vinh độ mặn cao nhất đo được từ 2007 đến 2018 xu thế 

giảm với tốc độ xu thế -0,0605g/l/năm. Độ mặn cao nhất trung bình nhiều năm 

giai đoạn này vào khoảng 10,55 g/l.  Độ mặn cao nhất tại Trạm Trà Vinh vào 

2016 là 14,6g/l và độ mặn thấp nhất (8,1g/l) vào năm 2014 và 2018. 

- Tại Trạm Hưng Mỹ độ mặn cao nhất đô đạc từ 2007 đến 2018 xu thế 

giảm với tốc độ xu thế -0,2119g/l/năm. Độ mặn cao nhất trung bình nhiều năm 

giai đoạn này vào khoảng 15,875g/l.  Độ mặn cao nhất tại Trạm Hưng Mỹ  vào 

2016 là 19,56g/l và độ mặn thấp nhất (11,2 g/l) vào năm 2014. 

- Giai đoạn từ 2007-2018 độ mặn cao nhất tại Trà Kha có xu hướng giảm 

với tốc độ trung bình khoảng -0,4986 g/l/năm, độ mặn cao nhất trung bình nhiều 

năm giai đoạn này vào khoảng 17,05g/l. Năm 2010 là năm có độ mặn cao nhất 

lớn nhất (21,5g/l) và độ mặn thấp nhất (11,1g/l) vào năm 2014.  

Trong giai đoạn 2010 - 2019, ghi nhận đợt mặn lịch sử vào năm mùa khô 

năm 2015 – 2016. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Trà Vinh (tháng 9/2016) về công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và 

chuẩn bị phục vụ sản xuất Đông Xuân 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: từ 
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trung tuần tháng 12/2015 mặn đã xuất hiện, kéo dài và liên tục tăng cao. Độ mặn 

cao nhất đo được trên các sông lớn như sau: Phía sông Cổ Chiên, tại cống Cái 

Hóp (cách cửa sông 50km) là 13,6‰ (ngày 07/02/2016 - CKTG 2015: 4,8‰). 

Do độ mặn trên các sông chính luôn ở mức cao, không có nguồn nước 

ngọt để tiếp, kết hợp với nắng nóng kéo dài đã làm cho mực nước trong nội 

đồng liên tục sụt giảm, độ mặn trên các kênh nội đồng gia tăng. Mực nước dự 

trữ trong các kênh nội đồng đã xuống thấp còn từ 0,35 đến 0,7m (mức đảm bảo 

là từ 0,5m đến 0,8). Trên các kênh trục chính độ mặn dao động từ 1,5 đến 2‰, 

trong hệ thống kênh cấp II, cấp III, một số nơi độ mặn lên từ  2 - 3‰, không thể 

bơm tưới. Không có nguồn nước ngọt để tưới, nước liên tục bốc hơi làm gia tăng 

độ phèn, mặn, trong thời gian này xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, diện tích 

thiệt hại về sản xuất nông nghiệp liên tục tăng, nguồn nước sinh hoạt người dân 

thiếu trầm trọng. 

c) Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến ngành nông nghiệp  

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên địa bàn huyện điển hình qua 02 đợt 

mặn cực đoan mùa khô năm 2015 – 2016 và năm 2019 – 2020 như sau: 

c.1. Mùa khô năm 2015 – 2016 

- Tình hình xâm nhập mặn gây thiệt hạ lớn trong sản xuất nông nghiệp. 

- Về dân sinh: Có 3.417 hộ thuộc các xã: Nguyệt Hóa, Hưng Mỹ (Cồn 

Cò), Hòa Minh, Đa Lộc, Mỹ Chánh huyện Châu Thành. Hầu hết các hộ này 

chưa được cung cấp nước máy, phải sử dụng nước sông trong sinh hoạt. Do mặn 

lên cao và kéo dài, các cống đầu mối phải đóng ngăn mặn làm cho nguồn nước 

bên trong xuống thấp và phần nào bị ô nhiễm gây nên tình trạng thiếu nước sinh 

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

c.2. Mùa khô năm 2019 – 2020 

Mùa khô năm 2019 – 2020, tình hình xâm nhập mặn có diễn biến phức 

tạp, mặn đến sớm, độ mặn cao và lấn sâu và trong nội đồng. Gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn huyện. Đây là 

đợt mặn được đánh giá có mức độ nghiêm trọng hơn đợt mặn mùa khô năm 

2015- 2016. Cụ thể:  

- Về sản xuất:  

+ Về lúa: Trong vụ Mùa 2019-2020 diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng 

hạn; tập trung Châu Thành diện tích thiệt hại từ 30% đến 70% là 98,15 ha; diện 

tích thiệt hại >70% huyện Châu Thành 48,84ha. Trong vụ Đông Xuân 2019- 
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2020, tổng diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn, mặn, cụ thể diện tích thiệt 

hại từ 30 đến 70% là 2.832,88 ha; diện tích thiệt hại >70% là 3.678,06 ha. 

+ Về dân sinh: Tổng số hộ bị thiếu nước sinh hoạt thời điểm cao nhất (so 

với số hộ bị thiếu nước thời điểm cao nhất năm 2015-2016), trong đó: Các công 

trình cấp nước bị ảnh hưởng: Nguyệt Hóa. 

c.3. Qua kết quả mô phỏng XNM năm theo các kịch bản nước biển dâng 

RCP4.5 và RCP8.5 cho năm 2025, 2050, 2070 và 2100, có thể thấy cơ bản tình 

hình XNM của huyện ở hiện tại và trong tương lai: 

- Ranh mặn 5-8o/oo tiến sâu vào đất liền và xâm nhập nhiều đến huyện 

Châu Thành.  

- Có thể thấy, xâm nhập mặn sẽ gia tăng tùy theo từng kịch bản khác 

nhau, mức tăng thấp nhất khoảng 0,01‰ và mức tăng cao nhất khoảng 0,85‰ ở 

kịch bản RCP8.5 năm 2100. Đồng thời, phạm vi và chiều dài xâm nhập sẽ gia 

tăng ở từng mốc thời gian và tùy thuộc vào từng kịch bản. Châu Thành và sẽ 

chịu ảnh hưởng nặng nề bởi XNM nhất là ở kịch bản RCP8.5. Vào thời điểm 

XNM diễn ra mạnh nhất, ranh mặn 8-16o/oo sẽ ảnh hưởng đến hầu hết các huyện. 

Mặn xâm nhập sâu khiến các giống cây trồng đặc hữu của địa phương có 

khả năng bị suy thoái, ảnh hưởng chất lượng đất canh tác. 

Do độ mặn trên các sông chính luôn ở mức cao, không có nguồn nước 

ngọt để tiếp, kết hợp với nắng nóng kéo dài đã làm cho mực nước trong nội 

đồng liên tục sụt giảm, độ mặn trên các kênh nội đồng gia tăng do nước bốc hơi. 

Mực nước dự trữ trong các kênh nội xuống thấp; Không có nguồn nước ngọt để 

tưới, nước liên tục bốc hơi đã làm gia tăng độ phèn, mặn trong ruộng lúa gây 

thiệt hại rất lớn. Xâm nhập mặn gây ra thiệt hại khá lớn trong sản xuất nông 

nghiệp, nhiều cánh đồng lúa thiếu nước tưới; độ mặn tăng đột ngột nhiều loài 

tôm, cá giống chết gây thiệt hại lớn cho người dân; hiện tượng thiếu nước vệ 

sinh sử dụng hằng ngày của người dân diễn ra khá nghiêm trọng. 

Theo các nghiên cứu về độ mặn đối với cây lúa: ngưỡng 2,5 g/l là ngưỡng 

mặn có thể tác động xấu đến năng suất cây trồng, làm giảm 25% năng suất lúa 

(Grattan et al.,2002); ngưỡng 4 g/l là ngưỡng nồng độ mặn có thể tác động xấu 

đến cây lúa trong giai đoạn lúa trổ đồng cho đến lúa xanh chắc, nếu kéo dài liên 

tục trong một tuần thì có thể gây ra tổn thất về sản lượng lúa và sự tổn thất này 

có thể lên mức 70 đến 80% (Yoshida, 1981). 

Đồng thời, xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, ảnh hưởng trực tiếp tới 
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nguồn nước mặt, nước dưới đất làm suy giảm chất lượng nước cấp cho sinh hoạt 

và sản xuất.  

Bên cạnh đó đó biến đổi khí hậu có khả năng làm tăng tần số, cường độ, 

tính biến động và tính cực đoan của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, 

lũ lụt, hạn hán, … làm tăng nguy cơ rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp. Thiên 

tai, bão, lũ sẽ làm gia tăng hiện tượng xói mòn, rửa trôi, sạt lở,… ảnh hưởng tới 

tài nguyên đất. 

d) Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến an toàn các công trình thủy lợi, 

phòng chống thiên tai 

Tuy nhiên, dưới tác động của Biến đổi khí hậu sẽ làm ảnh hưởng đến 

công trình thủy lợi này (cống ngăn mặn, đê chắn sóng, ngăn mặn,...) do phải 

làm việc trong điều kiện bất lợi (mực nước cao hơn). Đây là một trong những 

tác động trực tiếp đến công trình thủy lợi nhưng lại tác động gián tiếp và mạnh 

mẽ đến quá trình phát triển sản xuất nhất là ngành nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản trong khu vực. 

1.2. Khái quát về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

1.2.1. Lĩnh vực kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 7.695,49 tỷ đồng, đạt 93,38% Nghị 

quyết HĐND huyện, tăng 2,72% so với cùng kỳ, trong đó: Khu vực I thực hiện 

3.608,71 tỷ đồng, đạt 102,20% Nghị quyết, tăng 7,41% so cùng kỳ; khu vực II 

thực hiện 1.994,79 tỷ đồng, đạt 81,64% Nghị quyết, giảm 9,13% so cùng kỳ; 

khu vực III thực hiện 2.091,99 tỷ đồng, đạt 92,31% Nghị quyết, tăng 8% so 

cùng kỳ.  

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.293 tỷ đồng, đạt 

96,15% Nghị quyết, tăng 5,89% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người 52,5 

triệu đồng/người/năm, đạt 96,07% Nghị quyết, tăng 1,9 triệu đồng so năm 2020, 

chi tiết từng lĩnh vực như sau: 

1.2.1.1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn 

a) Sản xuất nông nghiệp 

Giá trị sản xuất nông nghiệp 2.356,56 tỷ đồng, đạt 102,18% Nghị quyết, 

tăng 8,26% so với cùng kỳ, cụ thể: 

* Về trồng trọt  

Tổng diện tích gieo trồng 47.645,5 ha, đạt 106,78% KH, trong đó: 
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- Cây lúa: Diện tích gieo trồng 41.161,5 ha, đạt 107,97% KH; diện tích 

thu hoạch 41.140,42 ha, năng suất 5,51 tấn/ha, sản lượng 226.791,77 tấn, đạt 

108,87% KH, tăng 40.700,7 tấn so với cùng kỳ. Có 348 ha diện tích sản xuất lúa 

hữu cơ ở các xã: Long Hòa, Hòa Minh, Hưng Mỹ và Mỹ Chánh, tăng 243 ha so 

với cùng kỳ. 

- Cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác: Xuống 

giống 6.484 ha, đạt 99,8% KH, tăng hơn so cùng kỳ 181,9 ha so cùng kỳ. 

- Cây lâu năm: Cải tạo trồng mới 47,4 ha cây dừa, nâng đến nay 3.705 ha, 

đạt 101,07% KH; cải tạo và trồng mới 10,6 ha các loại cây ăn trái, nâng đến nay 

1.323,5 ha, đạt 99,82%KH. 

* Tình hình dịch bệnh trên cây trồng: Chủ động trong công tác phòng, 

chống sâu bệnh nên các loại cây trồng phát triển tốt, tổng diện tích nhiễm sâu, 

bệnh 7.895 ha, thấp hơn cùng kỳ 529 ha; các đối tượng như: Bệnh đạo ôn lá, đạo 

ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu keo, tỷ lệ gây hại không 

đáng kể. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khô, hạn làm cho 20,67 ha lúa trong giai 

đoạn đẻ nhánh ở 02 xã Hưng Mỹ và Hòa Thuận bị thiệt hại tỷ lệ từ 70 - 100%. 

* Về chăn nuôi  

Tổng đàn heo 38.692 con, đạt 128,97%KH, tăng 1.192 con so với cùng 

kỳ; đàn bò 46.000 con, đạt 112,2% KH, tăng 5.140 con so với cùng kỳ; đàn dê 

2.100 con, đạt 88,4% KH; đàn gia cầm 722 ngàn con, giảm 163 ngàn con so với 

cùng kỳ. 

Trên địa bàn huyện có 04 trại chăn nuôi heo quy mô trên 1.500 con; 10 

trại quy mô vừa từ 150 - 1.500 con và 22 trại quy mô nhỏ từ 50 - 150 con, với 

13.255 con heo, chiếm 34,25% tổng đàn; có 07 trại chăn nuôi gia cầm (05 trại 

quy mô từ 10-18 ngàn con; 02 trại quy mô 06 ngàn con); có 01 trại chăn nuôi bò 

quy mô 60 con/trại.   

Tăng cường thực hiện tốt công tác tiêm phòng, tiêu độc khử trùng và kiểm 

soát giết mổ. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; xuất hiện 

bệnh dịch tả heo châu Phi tái xuất hiện và xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên 

bò, đã thực hiện tiêu hủy và tiêu độc khử trùng theo quy định, hiện dịch bệnh 

được khống chế, không lây lan; đồng thời, kịp thời triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

* Đầu tư mô hình và chuyển giao khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ 
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Hỗ trợ đầu tư thực hiện 05 mô hình trong lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, 

chăn nuôi trên địa bàn huyện, nhìn chung các mô hình, dự án đang thực hiện đạt 

kết quả khả quan; xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ trên địa bàn xã Hưng Mỹ và Mỹ Chánh (Hợp tác 

xã nông nghiệp Châu Hưng và Hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ Châu chủ trì 

liên kết), được sản xuất ở vụ Thu đông năm 2021, với quy mô 293 ha, hiện lúa 

đang phát triển tốt. Tổ chức 56 lớp tập huấn, tư vấn chuyển giao ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật lĩnh lực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản,... với 

2.261 lượt người dự 

Phê duyệt thuyết minh dự án “Nhân rộng mô hình trồng măng tây xanh 

theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện”. Triển khai 

thực hiện 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Phối hợp Sở Khoa học 

và Công nghệ xây dựng nhãn hiệu tập thể “Lúa, gạo hữu cơ Long Hòa - Hòa 

Minh” và tập huấn, hướng dẫn mô hình quản lý và phối hợp quản lý nhãn hiệu 

tập thể. 

* Thủy lợi nội đồng, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

- Ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/02/2021 về việc phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2021. Thực hiện khơi 

thông dòng chảy phục vụ sản xuất, phòng, chống thiếu nước do xâm nhập mặn 

các tuyến kênh. Triển khai nạo vét thủy lợi nội đồng, đến nay đã thi công được 

248/250 kênh, đạt 99,2% kế hoạch, chiều dài 152.945m, khối lượng 238.745,5m3; 

triển khai đăng ký danh mục công trình thủy lợi nội đồng năm 2022. 

- Phối hợp với Chi cục Thủy lợi hoàn thành khắc phục sạt lở đê bao tả hữu 

sông Cổ Chiên đoạn ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa dài 200m, kinh phí 2,95 tỷ 

đồng; gia cố sạt lở bờ kè Long Bình, ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận; hoàn thành 

xây dựng nhà tránh trú bão xã Long Hòa; hoàn thành 03 bờ bao ấp Vang Nhứt 

xã Phước Hảo, chiều dài 1.100 mét, ấp Bến Có chiều dài 650 mét, ấp Sóc Thát 

chiều dài 441 mét (xã Nguyệt Hóa); khảo sát nâng cấp 02 bên bờ kênh Ngãi 

Hiệp, ấp Ngãi Hiệp xã Hưng Mỹ; triển khai công trình di dân sạt lở ấp Cồn 

Phụng, xã Long Hòa.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng 05 Trạm cấp 

nước sinh hoạt tại ấp Cồn Cò, xã Hưng Mỹ, ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, ấp 

Cồn Chim, xã Hòa Minh và các xã Mỹ Chánh, Song Lộc. Đầu tư kéo nước cho 

4.675 hộ sử dụng nước từ các đài nước tập trung, nâng đến nay trên địa bàn 

huyện có 31.673/40.662 hộ, đạt 77,89%, trong đó khu vực đô thị 1.617 hộ/1.674 
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hộ, đạt 96,59%, khu vực nông thôn 30.056 hộ/38.988 hộ, đạt 77,09%; tỷ lệ hộ sử 

dụng nước hợp vệ sinh 100% (khu vực đô thị 100%); số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, 

bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh 37.267 hộ, đạt 91,65% số hộ. 

* Thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trên lĩnh vực nông 

nghiệp và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vật tư nông nghiệp 

- Thực hiện đảm bảo theo quy định các chính sách hỗ trợ nông hộ theo 

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh; hỗ trợ thiệt hại cho hộ chăn 

nuôi có bò bị tiêu hủy do bị bệnh Viêm da nổi cục. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch quản lý chất lượng nông sản thủy 

sản trên địa bàn huyện; hướng dẫn tuyên truyền hộ ký cam kết sản xuất an 

toàn đạt 100%. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý 

vật tư nông nghiệp.  

- Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021. Tổ 

chức thẩm định đề nghị công nhận 01 sản phẩm OCOP (gạo hữu cơ của HTX 

Nông nghiệp Châu Hưng) đạt 3 sao; đăng ký nhu cầu kinh phí năm 2022 triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở tham gia Chương trình OCCOP theo Nghị 

quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tổ chức trao Giấy chứng nhận 

sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020 cho 03 sản phẩm. Nâng đến nay có 05 sản 

phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.  

b) Lâm nghiệp 

 Trồng mới 12 ha rừng phòng hộ ở xã Long Hòa và Hưng Mỹ và trồng 

mới 10 ha rừng đước bổ sung trong rừng tự nhiên ven sông ở xã Hòa Minh, 

nhằm tạo bãi bồi, chống sạt lở. Diện tích rừng hiện có 562,93 ha, trong đó diện 

tích rừng tự nhiên 282,71 ha và 280,22 ha rừng trồng; rừng trong giai đoạn chăm 

sóc 43 ha; rừng đã được giao khoán bảo vệ 474,93 ha; tỷ lệ che phủ rừng 1,61% 

so với diện tích tự nhiên. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện 22,63 tỷ đồng, đạt 

97,33% kế hoạch, giảm 2,09% so với cùng kỳ. Phối hợp với ngành chuyên môn 

tỉnh thực hiện tốt việc chuyển đổi rừng phòng hộ sang rừng sản xuất 58,21 ha; 

kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm việc chặt phá, lấn chiếm rừng; 

vận động trồng cây phân tán trên các tuyến đê bao chống sạt lở, bảo vệ sản xuất 

c) Thủy sản 

 Ước giá trị sản xuất 1.229,52 tỷ đồng, đạt 102,33%KH (tăng 6,01% so 

với cùng kỳ). Tình hình nuôi thủy sản: Phát triển mạnh và tập trung chủ yếu ở 

vùng nước lợ xã Long Hòa và Hòa Minh và vùng ngoài đê bao 02 xã Hưng Mỹ, 
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Phước Hảo; vùng nước ngọt phát triển mạnh nuôi cá lóc thâm canh trong ao đất 

ở các xã Thanh Mỹ, Song Lộc, Lương Hòa, Lương Hòa A; các đối tượng nuôi 

chính như: Tôm sú, cua biển, tôm thẻ, tôm càng xanh, cá lóc,... với 8.550 lượt hộ 

thả nuôi 790,093 triệu con giống tôm, cua, cá các loại và 268,705 triệu con 

nghêu giống trên diện tích 4.362,05 ha, đạt 109% KH, tăng 530,3 ha so với cùng 

kỳ. Sản lượng thu hoạch 23.028,1 tấn, tăng 1.219 tấn so với cùng kỳ, cụ thể: 

Khai thác hải sản 5.521,8 tấn, tăng 4,1 tấn so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 

17.506,3 tấn, đạt 103,95% KH, tăng  1.286,91 tấn so với cùng kỳ.  

* Dịch bệnh, thiệt hại: Do ảnh hưởng của nắng nóng và chênh lệch nhiệt 

độ ngày đêm biến động lớn, cùng với bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy có 234 hộ 

nuôi chiếm 6,89% số hộ thả nuôi ở xã Hưng Mỹ, Hòa Minh và Long Hòa bị 

thiệt hại giai đoạn từ 20-35 ngày tuổi; diện tích 59,19 ha, chiếm 4,78% diện tích 

nuôi với 51,15 triệu con giống, chiếm 8,04% diện tích nuôi. Kịp thời hỗ trợ cho 

các hộ nuôi để xử lý mầm bệnh, tái sản xuất.  

d) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận 06 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, tính đến nay có 13/13 đạt chuẩn nông thôn mới; xã Hưng 

Mỹ và xã Hòa Minh đạt 18/20 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. 

Thực hiện hoàn thành 09/9 tiêu chí huyện xây dựng huyện nông thôn mới, đang 

hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối 

năm 2021. 

Trên địa bàn huyện hiện có 33.826 hộ/37.758 hộ gia đình văn hóa, nông 

thôn mới, đạt 89,59% và 99/103 ấp nông thôn mới, đạt 96,12%. Thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. 

Kết quả xây dựng đô thị văn minh: Đạt 24/24 nội dung Tiêu chuẩn 

“Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” theo Thông tư số 02/2013/TT-

BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

về việc quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tự và công nhận “Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị”; “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.  

1.2.1.2. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 839,10 

tỷ đồng, đạt 70,22% so kế hoạch, giảm 19,25% so cùng kỳ, với giá trị sụt giảm 

trên 200 tỷ đồng. Giá trị giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các cơ 

sở/doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động 2 tháng kể từ khi dịch bệnh Covid-19 

bùng phát mạnh vào đầu tháng 8 năm 2021, do không đảm bảo điều kiện 3 tại 
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chỗ trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và đến tháng 

10, các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới nhưng 

phải thực hiện nghiêm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 

nên đa số các doanh nghiệp có số lao động làm việc trở lại chỉ đạt khoản 2/3 so 

tổng số lao động ban đầu, sản xuất, kinh doanh không đạt so với kế hoạch. Phát 

triển mới 13 cơ sở, nâng đến nay toàn huyện có 993 cơ sở sản xuất, kinh doanh 

đang hoạt động.  

Xây dựng phương án phát triển Cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch 

tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng nội dung 

thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện, gồm 02 dự án “Cụm công 

nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành”; dự án “Chợ Trung tâm huyện Châu 

Thành, Siêu thị hoặc Cửa hàng tiện lợi”.  

Tình hình phát triển lưới điện: Đầu tư mới 2,498 km đường dây trung 

thế; 3,453 km đường dây hạ thế; 22/2.407,5 TBA/KVA; tổng vốn đầu tư 

6.552,59 triệu đồng. Phát triển mới 519 hộ sử dụng điện, đến nay trên địa bàn 

huyện có 40.550/40.662 hộ sử dụng điện, đạt 99,72%. Trong đó, hộ sử dụng 

điện thường xuyên, an toàn đạt 99,8%. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người 

dân kiểm tra, cải tạo đường dây để sử dụng được an toàn, góp phần nâng chất 

tiêu chí số 4 về điện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán quy hoạch chung đô 

thị Châu Thành, huyện Châu Thành đến năm 2040; hoàn thành công tác lập Đồ 

án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040, 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đã tổ chức công bố, công khai theo 

đúng quy định.  

1.2.1.3. Thương mại - dịch vụ, khoa học - công nghệ 

Giá trị thương mại - dịch vụ ước thực hiện 2.091,99 tỷ đồng, đạt 92,31% 

KH, so cùng kỳ tăng 8%. Đạt thấp so với kế hoạch do một số hoạt động bán 

buôn, bán lẻ, dịch vụ vận tải, ăn uống, nhà trọ, hoạt động vui chơi, giải trí,... bị 

ảnh hưởng đợt dịch Covid-19. Phát triển mới 140 cơ sở, nâng đến nay có 6.618 

cơ sở (3.787 cơ sở thương mại, 2.831 cơ sở dịch vụ). 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phối hợp đảm bảo nguồn cung 

hàng hóa thiết yếu và tăng cường cung ứng, kết nối hàng thiết yếu; xây dựng Kế 

hoạch dự trữ hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19 nhằm đảm bảo cung cấp đầy 

đủ các loại hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết trong thời gian giãn cách 

xã hội phòng, chống  dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện. Tổ chức sắp xếp, 
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chỉnh trang các chợ đang hoạt động năm 2021 trên địa bàn huyện; triển khai kịp 

thời các văn bản, nội dung phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ, đồng thời 

phê duyệt Phương án thực hiện ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 

các chợ theo quy định. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ LPG 

chai (gas) 14 hồ sơ (11 cấp mới, 03 cấp lại) theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 

ngày 15/6/2018 của Chính phủ. Cấp 07 giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (03 

cấp mới, 04 cấp lại) theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương và 01 giấy phép bán lẻ rượu theo Nghị định số 

105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ. 

1.2.1.4. Tài chính - tín dụng 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 110.000 triệu đồng, đạt 

129,41% Nghị quyết. Tổng chi ngân sách 715.414 triệu đồng, đạt 102,9% Nghị 

quyết, giảm 18% so cùng kỳ. Hoàn chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2022. 

Tổng nguồn vốn huy động từ các ngân hàng 726,9 tỷ đồng (Agribank 675 

tỷ, Liên Việt 12 tỷ, Ngân hành Chính sách xã hội 39,9 tỷ). Tổng doanh số cho 

vay 1.807,917 tỷ đồng, tổng dư nợ 1.700 tỷ đồng. 

1.2.1.5. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác - hợp tác xã 

- Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp huyện tổ chức 

triển khai vận động đến nay được 64/70 doanh nghiệp, đạt 91,42% kế hoạch, 

nâng đến nay toàn huyện có 393 doanh nghiệp. Cấp mới 180 giấy đăng ký hộ 

kinh doanh, với số vốn điều lệ 20.225 triệu đồng, nâng đến nay có 2.276 hộ kinh 

doanh, vốn điều lệ 226.360 triệu đồng. 

- Phát triển mới 02 THT, nâng đến có 373 THT với 7.169 thành viên (lĩnh 

vực nông nghiệp có 330, lĩnh vực thủy sản có 32, lĩnh vực khác 11). Phối hợp 

với các sở, ngành tỉnh hỗ trợ đề nghị về trên thành lập mới 01 Liên hiệp HTX 

Lúa - Gạo gồm 07 HTX thành viên, trụ sở đặt tại xã Nguyệt Hóa; thành lập mới 

02 HTX (HTX nông nghiệp Khánh Lộc, xã Song Lộc và HTX nghêu Long 

Thành, xã Long Hòa) với 104 thành viên, vốn điều lệ 2.300 triệu đồng, xây dựng 

kế hoạch củng cố hoạt động 05 HTX hoạt động yếu, kém; đồng thời, lập thủ tục 

giải thể 04 HTX ngưng hoạt động. Toàn huyện hiện có 21 HTX và 01 Quỹ Tín 

dụng nhân dân với 2.840 thành viên, vốn điều lệ 30.017 triệu đồng. Hỗ trợ kinh 

phí cho 22 cán bộ trẻ có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời 

hạn tại 13 hợp tác xã và 01 Liên hiệp Hợp tác xã, số tiền 934,815 triệu đồng. Hỗ 

trợ kinh phí cho 04 HTX và 01 Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới, số tiền 

149,984 triệu đồng. Đăng ký nhu cầu hỗ trợ lồng ghép từ các Chương trình mục 
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tiêu quốc gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 có 09 HTX 

đăng ký với số tiền 23.735 triệu đồng. 

1.2.1.6. Tài nguyên và môi trường; bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2020 và công tác lập Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và năm đầu 

của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành.  

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 90 hộ gia đình, cá nhân với 

90 thửa, diện tích 12,30 ha, nâng đến nay đã cấp 91.860 giấy, diện tích 

26.952,805 ha, đạt 97,95% diện tích cần cấp. Chuyển mục đích sử dụng đất 560 

hồ sơ với diện tích 35,5 ha, thu hồi đất 03 hộ không có nhu cầu sử dụng với diện 

tích 800m2. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy định.  

Tổng số công trình, dự án trên địa bàn huyện đã và đang triển khai thực 

hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 công trình, dự án. Tính đến nay, 

đã hoàn thành 04 công trình; đang triển khai thực hiện 10 công trình. Thực hiện 

tốt công tác quản lý môi trường và Phương án thu gom rác trên địa bàn huyện. 

Thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 và Chỉ thị số 48-

CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Tổ chức các hoạt động cải 

thiện cảnh quan, môi trường trên địa bàn huyện, đã huy động được 24.302 người 

tham gia ra quân vệ sinh (Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã, ấp, khóm tham 

gia 17.017 người, quần chúng nhân dân 7.285 người); thu gom khoảng 173,55 

tấn rác thải; khơi thông cống rãnh, kênh mương 21,5 km; phát quang bụi rậm, 

các trục đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 5.025,07 km; trồng và 

chăm sóc 17.521 cây hoàng yến, hoa trang, hoa điệp đỏ và hoa dừa; phát thanh 

tuyên truyền 108 buổi; treo 27 băng rol, phát 1.450 tờ gấp tuyên truyền hướng 

dẫn phân loại rác thải tại nguồn; tuyên truyền ý thức sử dụng an toàn và hiệu quả 

thuốc bảo vệ thực vật, công tác thu gom rác thải của người dân có chuyển biến 

tích cực.  

1.2.1.7. Xây dựng cơ bản 

Ước giá trị xây dựng 1.155,69 tỷ đồng, đạt 92,57% KH, giảm 0,03% so 

cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 291.550 triệu đồng, bố trí 

thực hiện 78 công trình ước giải ngân từ nay đến hết năm 276.973 triệu đồng, 

đạt 95% KH. Thẩm tra quyết toán 86 công trình; hoàn thành công tác chuẩn bị 

đầu tư theo quy định đối với các dự án khởi công mới năm 2022. 

1.2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 
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1.2.2.1. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao 

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, tết 

như: Tết Nguyên đán, Chôl Chnam Thmây, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 01/5. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng kết công tác 

xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021. Tổ chức các 

hoạt động thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức 02 giải cấp huyện, 

tham gia 06 giải cấp tỉnh; tuyên truyền, phát động rộng rãi trong mọi tầng lớp 

tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021; chỉ đạo tổ chức 

thành công Đại hội thể dục thể thao xã điểm tại xã Lương Hòa A; đồng thời, chỉ 

đạo các xã, thị trấn tổ chức luyện tập thể thao nâng cao sức khoẻ, đảo bảo an 

toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: Phê duyệt quy 

ước, hương ước 08 ấp xã Đa Lộc, nâng đến nay có 14/14 xã, thị trấn có quy ước 

theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Chính phủ. Quyết 

định công nhận 19 ấp, khóm văn hoá, nâng tổng số 103/108 ấp, khóm; công 

nhận mới 09 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nâng đến nay có 55 

cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.  

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các di tích. Đưa 16 hộ dân làm 

du lịch tại điểm du lịch cộng đồng ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh tham gia tập 

huấn “An toàn trong hoạt động du lịch”. Trong năm các điểm du lịch trên địa 

bàn huyện thu hút trên 6.972 lượt khách tham quan, trong đó: Điểm du lịch cộng 

đồng ấp Cồn Chim, xã Hoà Minh đón  trên 6.570 lượt khách, Làng Văn hoá - Du 

lịch Khmer Nam bộ ấp Ba Se A, xã Lương Hoà đón trên 402 lượt khách,… 

Xây dựng và phát sóng 192 chương trình thời sự địa phương; tiếp âm thời 

sự Đài tiếng nói Việt Nam và thời sự Đài phát thanh Trà Vinh 02 buổi sáng - 

chiều. Ngoài ra, chọn lọc cộng tác phát trên sóng Đài phát thanh và truyền hình 

Trà Vinh 06 chương trình “Tiếng nói từ cơ sở”, 635 bản tin tức, phóng sự, đăng 

nhiều tin, bài trên các tờ Báo Trà Vinh, Báo Pháp luật, Báo Văn hoá,…; Thư viện 

huyện phục vụ 32 lượt bạn đọc với 74 bản sách các loại, luân chuyển 1.500 bản 

sách các loại đến các trường, phòng đọc sách các xã; tham gia triển lãm trưng bày 

sách chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ VIII tỉnh Trà 

Vinh năm 2021. Trang Thông tin điện tử huyện đưa 450 tin, bài về các hoạt động 
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diễn ra trên địa bàn, 1.500 văn bản, 33 ảnh, 08 File âm thanh, 01 cẩm nang, tạo 

mới 08 banner, xây dựng mới 03 chuyên mục, đặc biệt tập trung tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, công khai 

ngân sách,…phục vụ trung bình 1.351 lượt truy cập mỗi ngày. 

1.2.2.2. Giáo dục và đào tạo 

Phối hợp với các sở, ngành tỉnh tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông 

năm 2021 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ 

năm học 2020-2021 theo đúng quy định; đồng thời, đảm bảo các điều kiện triển 

khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 theo hình thức học trực tuyến, học 

trên truyền hình. Tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất trường học, chỉnh trang 

cảnh quan môi trường, đáp ứng các yêu cầu về xây dựng trường học theo tiêu 

chí xây dựng huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt việc phát triển đội ngũ nhà 

giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh 

theo hướng đánh giá năng lực người học. Có 100% các đơn vị trường học đã 

thực hiện xây dựng kế hoạch tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới. 

Kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của huyện được giữ vững và từng 

bước nâng lên; đặc biệt đã hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học 14/14 xã, 

thị trấn; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học ở các cấp luôn đạt tỷ lệ cao. 

Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và cộng đồng học tập ở các xã, 

thị trấn luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả. Công tác khuyến 

học, khuyến tài luôn được đẩy mạnh góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh nghèo học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục và kéo giảm tình 

hình học sinh bỏ học giữa chừng. 

1.2.2.3. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, công tác 

giám sát dịch tễ, giám sát yếu tố nguy cơ phát hiện sớm các ca mắc tay- chân - 

miệng, sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng. 

Xảy ra 86 trường hợp bệnh sốt xuất huyết, giảm 19 ca so cùng kỳ và 56 trường 

hợp bệnh tay - chân - miệng, tăng 31 ca so cùng kỳ, không có trường hợp tử 

vong. Đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Tiêm 

chủng đủ liều cho 1.561/2.162 trẻ dưới 01 tuổi, đạt 72,20%; tiêm VAT cho 

1.086 phụ nữ có thai. Số trẻ sinh năm 2021 là 1.879 trẻ (949 trẻ trai, 930 trẻ gái), 

tỷ suất mất cân bằng giới tinh khi sinh là 102 trẻ trai/100 trẻ gái. Hoạt động 
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tuyến y tế cơ sở hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia như: khám 

chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh ở người; tiêm chủng mở rộng; BHYT, công 

tác dân số - kế hoạch hóa gia đình,… 

* Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện các văn bản Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy về phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổ chức quản lý chặt chẽ người từ các vùng 

có dịch bệnh vào địa bàn huyện và cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú 

theo quy định. Thành lập 28 khu cách ly tập trung (còn duy trì hoạt động 02 

khu); trình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thiết lập gần 90 

khu phong tỏa tại 14 xã, thị trấn (hiện còn kiểm soát 29 khu); thành lập khu thu 

dung, điều trị F0 nhẹ và không có triệu chứng tại huyện với khả năng thu dung, 

điều trị 80 ca F0,… 

Tính đến nay trên địa bàn huyện có 1.031 trường hợp mắc Covid-19. 

Trong đó: xuất viện 286, tử vong 08, hiện còn 737 trường hợp điều trị tại các các 

bệnh viện dã chiến (521), khu thu dung điều trị của huyện (90) và điều trị tại nhà 

(126);  có 3.421 trường hợp cách ly y tế tập trung (có 3.394 người đã hoàn thành 

cách ly tập trung, còn lại 27 người đang cách ly tại các khu cách ly y tế tập trung 

của huyện). Tổng số F1 cách ly tại nhà, nơi cư trú 1.172, đã hoàn thành 330 

trường hợp, còn lại 842 trường hợp đang cách ly tại nhà, nơi cư trú, tình trạng 

sức khỏe ổn định. Tổ chức tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh Covid-19 đến nay toàn 

huyện đã tiêm được 151.121 liều (mũi 1: 100.019; mũi 2: 51.102).  

* Công tác chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tổng 

kinh phí tiếp nhận 62.199 triệu đồng, đã chi trả cho 55.532 đối tượng với tổng 

kinh phí  58.945 triệu đồng, giải ngân đạt 100% đối tượng thụ hưởng và 94,77% 

dự toán phân bổ. Hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính 

phủ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tổng số 4.891 lao động với số tiền 10.285 triệu 

đồng, đạt 100%. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các 

doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân; cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, ủng hộ 

kinh phí, hàng hóa, vật tư y tế, nhu yếu phẩm, ngày công để hỗ trợ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19.  
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1.2.2.4. Công tác quốc phòng 

Chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ 

huyện đến các xã, thị trấn. Xây dựng và triển khai Kế hoạch bảo vệ tốt các ngày 

lễ, tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu 

hộ, cứu nạn, huấn luyện lực lượng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19,....  

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 

2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 

công dân nhập ngũ, kết quả giao quân đạt chỉ tiêu trên giao 135/135 tân binh, đạt 

100% (có 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân), tổ chức tổng kết 

công tác tuyển quân năm 2021; đồng thời, đón 131 quân nhân xuất ngũ đăng ký 

vào ngạch dự bị. Chỉ đạo xã Song Lộc tổ chức Tết Quân - Dân năm 2022. Xây 

dựng lực lượng dân quân thường trực đạt kế hoạch (tổng số 18 lực lượng), giải 

ngạch 382 và kết nạp mới 382 lực lượng, đăng ký tuổi 17 cấp huyện 992 thanh 

niên. Tổ chức huấn luyện các lực lượng đạt chỉ tiêu kế hoạch; xây dựng kế 

hoạch diễn tập Chiến đấu phòng thủ và Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu 

nạn xã Lương Hòa, xã Đa Lộc, xã Hòa Lợi; tiếp nhận 21 hồ sơ và khám sức 

khỏe nguồn tuyển sinh Quân sự năm 2021. 

1.2.2.5. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự  

Tổ chức công tác nắm tình hình, trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình 

huống, nhất là vào các đợt lễ, tết và thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của 

đất nước. Tổ chức quản lý chặt tình hình xuất nhập cảnh trên địa bàn nhằm hạn 

chế lây lan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình an ninh chính trị 

trên địa bàn huyện ổn định.  

Tình hình tội phạm xảy ra chung 64 vụ (so cùng kỳ tăng 28 vụ). Trong đó, 

phạm pháp hình sự xảy ra 52 vụ (tăng so cùng kỳ 28 vụ), đã điều tra làm rõ 49/52 

vụ, xử lý 57 đối tượng. Ngoài ra, điều tra làm rõ 17 vụ trộm cắp vặt, 17 đối tượng 

(tăng so cùng kỳ 07 vụ); phát hiện và xử lý 110 vụ đánh bạc với 648 đối tượng, 

xử phạt hành chính 312 đối tượng với số tiền 492 triệu đồng; kiểm tra phát hiện 

105 đối tượng dương tính với chất ma túy; xử phạt hành chính 91 đối tượng với 

số tiền 82,725 triệu đồng;…Xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm chết 07 người 

(so cùng kỳ tăng 01 vụ - 02 người chết). Tuần tra kiểm soát an toàn giao thông 

1.913 cuộc, có 8.156 cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

Thu nhận 87.282 hồ sơ Căn cước công dân có gắn chip điện tử (vượt 

14.082 hồ sơ so kế hoạch). Thẩm định và cấp mới 07 giấy chứng nhận đủ điều 
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kiện về an ninh trật tự. Kiểm tra 168 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật 

tự, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp, số tiền 20 triệu đồng. 

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; xây dựng xã 

vững mạnh về quốc phòng, an ninh: Kết quả có 14/14 xã, thị trấn, 38/38 cơ 

quan, 01/01 doanh nghiệp, 45/45 trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, 

trật tự. 

 (Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022) 

1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 

1.3.1. Thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021 trong điều kiện hết sức khó khăn do tác động kép từ hạn mặn và 

dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và quân, dân trong huyện đã đoàn 

kết, nỗ lực phấn đấu quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch 

Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng:  

Xây dựng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; kết cấu hạ tầng 

tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, từng bước hoàn thiện; chính sách hỗ trợ cho 

người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết của 

Chính phủ được thực hiện kịp thời; chính sách an sinh xã hội, chính sách đối 

với người có công, đồng bào dân tộc, tôn giáo,… được thực hiện tốt, giáo dục - 

đào tạo có những chuyển biến tích cực; tổ chức, bộ máy tiếp tục được củng cố, 

sắp xếp kiện toàn; an ninh chính trị được giữ vững, xã hội ổn định, quốc phòng 

được tăng cường. 

b. Khó khăn 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém:   

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt so với Nghị quyết đề ra. Giá trị sản 

xuất ngành công nghiệp đạt thấp so kế hoạch và sụt giảm so với cùng kỳ; tiến độ 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình còn 

chậm; phát triển doanh nghiệp chưa đạt Nghị quyết.  
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- Thực hiện tái cơ cấu sản xuất, các chính sách đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn còn chậm, hiệu quả chưa cao, nhất là chính sách tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp.  

- Việc triển khai công tác xúc tiến và quảng bá tiềm năng thu hút đầu tư, 

du lịch; sản phẩm du lịch chưa nhiều, còn hạn chế. Tình trạng khai thác khoáng 

sản không phép còn xảy ra.  

- Thực hiện các hoạt động, cải tạo cảnh quan môi trường, mặc dù đã quyết 

liệt chỉ đạo triển khai thực hiện nhưng việc xây dựng cảnh quan môi trường, thu 

gom rác thải ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu.  

- Thực hiện công tác cải cách  hành chính ở một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương còn hạn chế. Tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có chiều hướng gia 

tăng và diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. 

1.3.2. Nguyên nhân hạn chế 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến 

hầu hết các ngành, lĩnh vực; nhất là thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 các cơ sở/doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động; đồng 

thời, công ty cổ phần Dược phẩm TV. PHARM chưa đi vào hoạt động theo kế 

hoạch dự kiến làm cho giá trị sản xuất ngành công nghiệp không đạt theo kế 

hoạch.  

- Giá cả đầu vào một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất tăng nhưng giá 

đầu ra không ổn định; giá cả một số loại thực phẩm, nông sản, thủy sản không 

ổn định, đồng thời lượng cầu giảm trong thời gian dịch bệnh cách ly xã hội, làm 

ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông dân.  

- Một số ngành huyện và địa phương chưa có sự quyết liệt trong công tác 

chỉ đạo, điều hành, thực hiện vai trò tham mưu, đề xuất thuộc lĩnh vực ngành, 

đơn vị địa phương phụ trách.  
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PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 
 

2.1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất  

Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất huyện Châu Thành năm 2021 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

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

 
Tổng diện tích tự nhiên 

 
34.900,92   100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 26.356,76   75,52   

1.1 Đất trồng lúa LUA 16.219,23   46,47   

 
 Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 16.219,23   46,47   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 328,16   0,94   

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.616,81   16,09   

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 456,84   1,31   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 58,21   0,17   

 Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN     

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 3.675,66   10,53   

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,85   0,01   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 8.525,20   24,43   

2.1 Đất quốc phòng CQP 23,55   0,07   

2.2 Đất an ninh CAN 5,90   0,02   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 9,68   0,03   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 25,82   0,07   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 48,01   0,14   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.377,59   6,81   

2.9.1 Đất giao thông DGT 929,29   2,66   

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.210,62   3,47   
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5,59   0,02   

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 13,86   0,04   

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 42,36   0,12   

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 7,99   0,02   

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 8,77   0,03   

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,67    

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG     

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT     

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 24,42   0,07   

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 56,96   0,16   

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 63,13   0,18   

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

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 7,52   0,02   

2.9.16 Đất chợ DCH 5,42   0,02   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,71   0,01   

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,03    

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.062,79   3,05   

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 41,38   0,12   

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,38   0,06   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,15    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 10,51   0,03   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.894,46   14,02   

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC     

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,24    

3 Đất chưa sử dụng CSD 18,97   0,05   

Dựa trên cơ sở số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020 và số liệu 

thống kê chuyển mục đích sử dụng đất ước tính đến ngày 31/12/2021, diện tích 

tự nhiên (DTTN) huyện Châu Thành là 34.900,92  ha. Trong đó diện tích đất 

nông nghiệp là 26.356,76 ha, chiếm 75,52 % DTTN toàn huyện, diện tích đất phi 

nông nghiệp là 8.525,20 ha, chiếm 24,43 % DTTN toàn huyện và diện tích đất 

chưa sử dụng là 18,97 ha, chiếm 0,05  % DTTN toàn huyện. 
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Cụ thể diện tích, cơ cấu sử dụng từng loại như sau: 

2.1.1.1. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện là 26.356,76 ha, chiếm 

75,52 % diện tích tự nhiên toàn huyện. Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất nông 

nghiệp như sau: 

a) Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa là 16.219,23 ha; chiếm 46,47 % 

diện tích tự nhiên. Trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 16.219,23  ha. 

b) Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác 

là 328,16  ha, chiếm 0,94 % diện tích tự nhiên. 

c) Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm là 5.616,81   

ha, chiếm 16,09 % diện tích tự nhiên.  

d) Đất rừng phòng hộ: Diện tích đất rừng phòng hộ là 456,84  ha, chiếm 

1,31 % diện tích tự nhiên.  

e) Đất rừng sản xuất: Diện tích đất rừng sản xuất là 58,21 ha; chiếm 0,17 

% diện tích tự nhiên. 

f) Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 3.675,66 ha, 

chiếm 10,53 % diện tích tự nhiên.  

g) Đất nông nghiệp khác: Diện tích đất nông nghiệp khác là 1,85 ha, 

chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.  

2.1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 8.525,20  ha, chiếm 24,43  % diện 

tích tự nhiên toàn huyện. Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất như sau: 

a) Đất quốc phòng: Diện tích đất quốc phòng là 23,55 ha, chiếm 0,07 % 

diện tích tự nhiên. 

b) Đất an ninh: Diện tích đất an ninh là 5,90  ha, chiếm 0,02 % diện tích 

tự nhiên. 

c) Đất cụm công nghiệp: Diện tích đất cụm công nghiệp là 9,68 ha; 

chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên. 

d) Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích đất thương mại dịch vụ là 25,82   

ha, chiếm 0,07 % diện tích tự nhiên.  

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

nông nghiệp là 48,01 ha, chiếm 0,14 % diện tích tự nhiên.  
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f) Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng là 2.377,59 ha, 

chiếm 6,81 % diện tích tự nhiên.  

Trong đó cụ thể từng loại đất như sau: 

f.1. Đất giao thông: Diện tích đất giao thông là 929,29 ha, chiếm 2,66 % 

diện tích tự nhiên. 

f.2. Đất thủy lợi: Diện tích đất thủy lợi là 1.210,62 ha, chiếm 3,47 % 

diện tích tự nhiên. 

f.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 

5,59  ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên. 

f.4. Đất xây dựng cơ sở y tế : Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 13,86   

ha, chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên. 

f.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất xây dựng cơ 

sở giáo dục và đào tạo là 42,36  ha, chiếm 0,12 % diện tích tự nhiên. 

f.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao là 7,99 ha, chiếm 0,02  % diện tích tự nhiên. 

f.7. Đất công trình năng lượng: Diện tích đất công trình năng lượng là 8,77   

ha, chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên.  

f.8. Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích đất công trình bưu 

chính viễn thông là 1,67  ha. 

f.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 

24,42  ha, chiếm 0,07  % diện tích tự nhiên. 

f.10. Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tôn giáo là 56,96  ha, chiếm 

0,16 % diện tích tự nhiên. 

f.11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Diện tích 

đất làm nghĩa trang, nghĩa địa là 63,13  ha, chiếm 0,18 % diện tích tự nhiên. 

f.12. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Diện tích đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội là 7,52 ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên. 

f.13. Đất chợ: Diện tích đất chợ là 5,42  ha, chiếm 0,02 % diện tích tự nhiên.  

g) Đất sinh hoạt cộng đồng:Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,71 ha, 

chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên.  

h) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng là 1,03  ha.  
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i) Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn là 1.062,79  ha, chiếm 

3,05  % diện tích tự nhiên.  

j) Đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở tại đô thị là 41,38  ha, chiếm 0,12  % 

diện tích đất tự nhiên 

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 

20,38  ha, chiếm 0,06  % diện tích tự nhiên.  

l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự nghiệp là 0,15 ha. 

m) Đất tín ngưỡng: Diện tích đất tín ngưỡng là 10,51 ha, chiếm 0,03 % 

diện tích tự nhiên.  

n) Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch là 

4.894,46  ha, chiếm 14,02  % diện tích tự nhiên.  

o) Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,24  ha. 

2.1.1.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của toàn huyện là 18,97 ha, chiếm 0,05 % diện 

tích tự nhiên. 

2.1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt (Quyết định số 

293/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất đến năm 2021 huyện Châu Thành), kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 đã đạt được những kết quả khá cao, giúp cho việc quản lý, 

sử dụng đất trên địa bàn huyện đi vào nề nếp và phục vụ tốt cho các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội trong năm qua. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 2.2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

KH được 

duyệt 

(ha)(1) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha)(2) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

  Tổng diện tích tự nhiên   34.900,90   34.900,92   0,02  100,00  

1 Đất nông nghiệp NNP 26.301,58   26.356,76   55,17  100,21  

1.1 Đất trồng lúa LUA 16.163,78  16.219,23  55,45  100,34  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 16.163,78  16.219,23  55,45  100,34  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 324,77  328,16  3,39  101,04  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

KH được 

duyệt 

(ha)(1) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha)(2) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 5.605,97  5.616,81  10,85  100,19  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 448,56  456,84  8,27  101,84  

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 66,74  58,21  -8,53  87,22  

 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3.685,01  3.675,66  -9,35  99,75  

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 6,75  1,85  -4,91  27,33  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 8.592,66  8.525,20  -67,46  99,21  

 Trong đó:          

2.1 Đất quốc phòng CQP 22,19  23,55  1,36  106,14  

2.2 Đất an ninh CAN 5,90  5,90    100,00  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 21,12  9,68  -11,44  45,83  

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 31,37  25,82  -5,54  82,32  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 59,34  48,01  -11,33  80,91  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.409,76  2.377,59  -32,17  98,66  

 Trong đó:          

2.9.1 Đất giao thông DGT 948,62  929,29  -19,34  97,96  

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 1.218,20  1.210,62  -7,57  99,38  

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 5,57  5,59  0,02  100,26  

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 14,78  13,86  -0,92  93,74  

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 43,32  42,36  -0,96  97,78  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 9,92  7,99  -1,93  80,50  

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 9,45  8,77  -0,68  92,84  

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,67  1,67   99,87  

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 25,30  24,42  -0,88  96,52  

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 56,96  56,96   100,00  

2.9.13 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 63,76  63,13  -0,63  99,01  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

KH được 

duyệt 

(ha)(1) 

Kết quả thực hiện  

Diện tích 

(ha)(2) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 7,52  7,52    100,00  

2.9.16 Đất chợ DCH 4,69  5,42  0,73  115,67  

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,82  3,71  -0,11  97,22  

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,70  1,03  -0,66  60,87  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.068,76  1.062,79  -5,97  99,44  

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 42,91  41,38  -1,53  96,44  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,34  20,38  0,04  100,21  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   0,15  0,15    

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 10,54  10,51  -0,03  99,71  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4.894,68  4.894,46  -0,23  100,00  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC         

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,24  0,24      

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,66  18,97  12,31  284,86  

Nguồn: (1) Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
(2) Phòng Tài nguyên và Môi Trường huyện Châu Thành (Thống kê đất đai năm 2020 huyện Châu Thành và 

thống kê tình hình chuyển mục đích sử dụng đất ước tính đến ngày 31/12/2021) 

2.1.2.1. Tổng diện tích tự nhiên 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt tổng diện tích tự nhiên là 

34.900,90 ha. Qua thực hiện kế hoạch, đến nay tổng diện tích tự nhiên là 

34.900,92  ha, cao hơn 0,02 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %. 

Nguyên nhân do số liệu thống kê đất đai năm 2020 tổng diện tích tự nhiên 

tăng 0,02 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021). 

 2.1.2.2. Nhóm đất nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất nông nghiệp được duyệt là 26.301,58  

ha, dự kiến giảm 75,22 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 26.376,80 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 75,22 ha, nhưng kết quả thực hiện giảm 20,05 ha. Nguyên nhân cụ thể: 
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+ Đất nông nghiệp trong năm 2021 dự kiến giảm 75,22 ha, thực hiện giảm 

25,69  ha, đạt tỷ lệ 34,15% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất nông nghiệp cao hơn 5,64 ha so 

với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021).  

+ Vậy kết quả thực hiện giảm 20,05 ha so với kế hoạch được duyệt. 

- Đánh giá theo hướng dẫn tại biểu 02/CH của Thông tư số 01/2021/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là đánh giá theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BTNMT), kết quả thực hiện đạt 26.356,76  ha, cao hơn 55,17 

ha so với kế hoạch được duyệt đạt 100,21 %  

 Cụ thể từng loại đất như sau: 

 a) Đất trồng lúa 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất trồng lúa được duyệt là 16.163,78  

ha, dự kiến giảm 64,99 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 16.228,77 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 64,99 ha, nhưng thực hiện giảm 9,54 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất trồng lúa dự kiến trong năm 2021 giảm 64,99 ha, thực hiện giảm 

34,01  ha, đạt tỷ lệ 52,33% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất trồng lúa cao hơn 24,47 ha so 

với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: do thiếu vốn, ảnh hưởng suy thoái kinh tế và dịch bệnh, 

trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 10/28 công trình dự án có 

sử dụng đất trồng lúa với diện tích 8,81 ha và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 

đất với diện tích 25,20 ha (bao gồm chuyển mục đích sang đất nông nghiệp và 

phi nông nghiệp). Chưa thực hiện 18/28 công trình dự án có sử dụng đất trồng 

lúa đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 38,08 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

16.219,23 ha, cao hơn 55,45 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,34 %. 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước:  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất chuyên trồng lúa nước được duyệt là 

16.163,78  ha, dự kiến giảm 64,99 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 16.228,77 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 64,99 ha, nhưng thực hiện giảm 9,54 ha. Nguyên nhân cụ thể: 
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+ Đất chuyên trồng lúa nước dự kiến trong năm 2021 giảm 64,99 ha, thực 

hiện giảm 34,01 ha, đạt tỷ lệ 52,33% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất chuyên trồng lúa nước cao hơn 

24,47 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: do thiếu vốn, ảnh hưởng suy thoái kinh tế và dịch bệnh, 

trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 10/28 công trình dự án có 

sử dụng đất chuyên trồng lúa nước với diện tích 8,81 ha và nhu cầu chuyển mục 

đích sử dụng đất với diện tích 25,20 ha (bao gồm chuyển mục đích sang đất 

nông nghiệp và phi nông nghiệp). Chưa thực hiện 18/28 công trình dự án có sử 

dụng đất chuyên trồng lúa nước đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 38,08 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

16.219,23 ha, cao hơn 55,45 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,34 %. 

 b) Đất trồng cây hàng năm khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất trồng cây hàng năm khác được duyệt 

là 324,77 ha, dự kiến giảm 3,89 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 328,66 ha, dự kiến trong năm 2021 

giảm 3,89 ha nhưng kết quả thực hiện giảm 0,50 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác dự kiến trong năm 2021 giảm 3,89 ha, 

thực hiện giảm 1,63 ha, đạt tỷ lệ 41,90% so với kế hoạch đề ra. 

 + Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất trồng cây hàng năm khác cao 

hơn 1,13 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021). 

Nguyên nhân: do thiếu vốn, ảnh hưởng suy thoái kinh tế và dịch bệnh, 

trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 05/08 công trình dự án có 

sử dụng đất trồng cây hàng năm khác với diện tích 0,70 ha và nhu cầu chuyển 

mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp với diện tích 0,93 ha. Chưa thực hiện 

03/08 công trình dự án có sử dụng đất trồng cây hàng năm khác đề ra trong năm 

kế hoạch với diện tích 0,21 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

328,16 ha, cao hơn 3,39 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 101,04 %. 
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 c) Đất trồng cây lâu năm 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất trồng cây lâu năm được duyệt là 

5.605,97 ha, dự kiến giảm 8,10 ha so với hiện trạng năm 2020.  

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 5.614,07 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 8,10 ha, nhưng kết quả thực hiện tăng 2,74 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất trồng cây lâu năm dự kiến trong năm 2021 giảm 8,10 ha, thực hiện  

tăng 8,97 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất trồng cây lâu năm thấp hơn  

6,23 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích đất trồng cây lâu 

năm tăng 19,08 ha, đồng thời trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực 

hiện 05/23 công trình dự án có sử dụng đất trồng cây lâu năm với diện tích 5,59 

ha, chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp với diện tích 4,52 ha. Chưa 

thực hiện 18/23 công trình dự án có sử dụng đất trồng cây lâu năm đề ra trong 

năm kế hoạch với diện tích 12,53 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện 

5.616,81 ha, cao hơn 10,85 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,19 %. 

 d) Đất rừng phòng hộ 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất rừng phòng hộ được duyệt là 448,56  

ha, dự kiến giảm 66,74 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 515,30 ha, dự kiến trong năm 2021 

giảm 66,74 ha,  nhưng thực hiện giảm 58,47 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất rừng phòng hộ dự kiến trong năm 2021 giảm 66,74 ha, thực hiện 

giảm 58,21  ha, đạt tỷ lệ 87,22 % so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất rừng phòng hộ thấp hơn 0,26 ha 

so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: do thực hiện chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ chuyển sang 

đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 15/NQ – HĐND ngày 

17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quyết định chủ trương 

chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất; Quyết định 3605/QĐ-UBND ngày 

02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Phê duyệt phương án chuyển từ 

rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

456,84 ha, cao hơn 8,27 ha so với kế hoạch đề ra, đạt 101,84 %.  

e) Đất rừng sản xuất 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất rừng sản xuất được duyệt là 66,74 ha, 

dự kiến tăng 66,74 ha so với hiện trạng 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0 ha, dự kiến trong năm 2021 tăng 

66,74 ha nhưng thực hiện tăng 58,21 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất rừng sản xuất dự kiến trong năm 2021 tăng 66,74 ha, thực hiện tăng 

58,21 ha, đạt tỷ lệ  87,22% so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: do thực hiện chuyển đổi từ đất rừng phòng hộ chuyển sang 

đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 15/NQ – HĐND ngày 

17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quyết định chủ trương 

chuyển từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất; Quyết định 3605/QĐ-UBND ngày 

02/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Phê duyệt phương án chuyển từ 

rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

58,21 ha, thấp hơn 8,53 ha so với kế hoạch đề ra, đạt 87,22 %. 

 f) Đất nuôi trồng thủy sản 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất nuôi trồng thủy sản được duyệt là 

3.685,01 ha, dự kiến giảm 2,65 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 3.687,66 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 2,65 ha nhưng thực hiện giảm 12,00 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất nuôi trồng thủy sản dự kiến trong năm 2021 giảm 2,65 ha, thực hiện  

tăng 0,97 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất nuôi trồng thủy sản thấp hơn 

12,97 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: do chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, đất nuôi trồng 

thủy sản tăng 1,17 ha; đồng thời trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực 

hiện 01/03 công trình dự án có sử dụng đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 

0,15 ha, chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp với diện tích 0,05 ha. 

Chưa thực hiện 02/23 công trình dự án có sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đề ra 

trong năm kế hoạch với diện tích 1,47 ha. 
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- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

3.675,66 ha, thấp hơn 9,35 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,75 %.  

g) Đất nông nghiệp khác 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất nông nghiệp khác được duyệt là 6,75  

ha, dự kiến tăng 4,41 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2,34 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 4,41 ha nhưng thực hiện giảm 0,50 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất nông nghiệp khác dự kiến trong năm 2021 tăng 4,41 ha, nhưng 

chưa thực hiện, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất nông nghiệp khác thấp hơn 

0,50 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021).  

Nguyên nhân: do chưa thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao 4,41 

ha trên địa bàn xã Đa Lộc. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

1,85 ha, thấp hơn 4,91 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 27,33 %. 

 2.1.2.3. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất phi nông nghiệp được duyệt là 

8.592,66 ha, dự kiến tăng 75,22 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 8.517,44 ha, dự kiến trong năm 

2021 tăng 75,22 ha nhưng thực hiện tăng 7,75 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất phi nông nghiệp dự kiến trong năm 2021 tăng 75,22 ha, thực hiện 

tăng 25,84 ha, đạt tỷ lệ 34,35% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất phi nông nghiệp thấp hơn 

18,09  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021). 

+ Vậy kết quả thực hiện tăng 7,75 ha so với kế hoạch được duyệt. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

8.525,20 ha, thấp hơn 67,46 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,21 %. 

 Cụ thể từng loại đất như sau: 
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a) Đất quốc phòng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất quốc phòng được duyệt là 22,19 ha, 

dự kiến tăng 0,06 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 22,13 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 0,06 ha, nhưng thực hiện tăng 1,42 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất quốc phòng dự kiến trong năm 2021 tăng 0,06 ha, thực hiện tăng 

0,05 ha, đạt tỷ lệ 83,33% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất quốc phòng cao hơn 1,37  ha so 

với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Do thực hiện Đất quốc phòng huyện Châu Thành tại xã 

Long Hòa.  

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

23,55 ha, cao hơn 1,36 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 106,14 %. 

b) Đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất an ninh được duyệt là 5,90 ha, dự 

kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 5,90 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động, trong năm 2021 đất an ninh không biến động, đạt 100% so với 

kế hoạch đề ra. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

5,90 ha, bằng với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %. 

c) Đất cụm công nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất cụm công nghiệp được duyệt là 

21,12 ha, dự kiến tăng 21,12 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0 ha, dự kiến trong năm 2021 tăng 

21,12 ha, nhưng thực hiện 9,68 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất cụm công nghiệp dự kiến trong năm 2021 tăng 21,12 ha, thực hiện 

tăng 9,68 ha, đạt 45,83% so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: Do đã thực hiện thu hồi một phần diện tích của cụm công 

nghiệp Tân Ngại, phần diện tích còn lại chưa thực hiện xong thủ tục thu hồi đất. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

9,68 ha, thấp hơn 11,44 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 45,83 %. 
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d) Đất thương mại, dịch vụ 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất thương mại dịch vụ được duyệt là 

31,37  ha, dự kiến tăng 4,89 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 26,48 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 4,89 ha nhưng thực hiện giảm 0,66 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất thương mại dịch vụ dự kiến trong năm 2021 tăng 4,89 ha, thực 

hiện tăng 0,14  ha, đạt tỷ lệ 2,86% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất thương mại dịch vụ thấp hơn 

0,80  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 

02/15 công trình thương mại dịch vụ với diện tích 0,06 ha, chuyển mục đích sử 

dụng đất thương mại dịch vụ với diện tích 0,08 ha. Chưa thực hiện 13/15 công 

trình dự án thương mại dịch vụ đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 4,75 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

25,82 ha, thấp hơn 5,54  ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 82,32 %. 

e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được 

duyệt là 59,34  ha, dự kiến tăng 4,39 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 54,95 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 4,39 ha, nhưng thực hiện giảm 6,94 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp dự kiến trong năm 2021 tăng 4,39 

ha, thực hiện tăng 3,36 ha, đạt 76,54% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

thấp hơn 10,30 ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 

05/05 công trình cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với diện tích 3,63 ha, đồng thời 

chuyển 0,27 ha sang thực hiện các công trình giao thông.  

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

48,01 ha, thấp hơn 11,33 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 80,91 %. 
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f) Đất phát triển hạ tầng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất phát triển hạ tầng được duyệt là 

2.409,76 ha, dự kiến tăng 26,71 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 2.383,05 ha, dự kiến trong năm 

2021 tăng 26,71 ha nhưng thực hiện giảm 5,46 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất phát triển hạ tầng dự kiến trong năm 2021 tăng 26,71 ha, thực hiện 

tăng 10,92 ha, đạt tỷ lệ 40,88% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất phát triển hạ tầng thấp hơn 

16,38  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 05/17 

công trình, dự án phát triển hạ tầng với diện tích 10,98 ha, đồng thời chuyển 

0,07 ha sang đất ở tại nông thôn. Chưa thực hiện 12/17 công trình, dự án phát 

triển hạ tầng đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 12,07 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

2.377,59 ha, thấp hơn 32,17 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 98,66 %.  

Cụ thể từng loại đất như sau: 

f.1. Đất giao thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất giao thông được duyệt là 948,62 ha, 

dự kiến tăng 24,14 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 924,48 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 24,14 ha, nhưng thực hiện tăng 4,80 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất giao thông dự kiến trong năm 2021 tăng 24,14 ha, thực hiện tăng 

10,82  ha, đạt tỷ lệ 44,82% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất giao thông thấp hơn 6,02  ha so 

với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 04/08 

công trình, dự án giao thông với diện tích 10,98 ha. Chưa thực hiện 04/08 công 

trình, dự án giao thông đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 13,16 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

929,29 ha, thấp hơn 19,34 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 97,96 %. 
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f.2. Đất thủy lợi 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất thủy lợi được duyệt là 1.218,20 ha, 

dự kiến tăng 0,03 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1.218,17 ha, dự kiến trong năm 

2021 tăng 0,03 ha nhưng thực hiện giảm 7,54 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất thủy lợi dự kiến trong năm 2021 tăng 0,03 ha, thực hiện tăng 0,81  ha, 

vượt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất thủy lợi thấp hơn 8,35  ha so với 

số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

 Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 02/02 

công trình, dự án thủy lợi với diện tích 0,81 ha, trong đó dự án Đầu tư xây dựng 

34 cống nội đồng trên địa bàn tỉnh được bổ sung thực hiện trong năm 2021.  

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

1.210,62 ha, thấp hơn 7,57 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,38 %. 

f.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng cơ sở văn hóa được duyệt 

là 5,57 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 5,57 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện tăng 0,02 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Thực tế trong năm 2021, đất xây dựng cơ sở văn hóa không biến động, 

đạt 100% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở văn hóa cao hơn 

0,02  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

5,59 ha, cao hơn 0,02 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,26 %. 

f.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng cơ sở y tế được duyệt là 

14,78 ha, dự kiến giảm 0,02 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 14,80 ha, dự kiến trong năm 2021 

giảm 0,02 ha nhưng thực hiện giảm 0,94 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế dự kiến trong năm 2021 giảm 0,02 ha, thực hiện 
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giảm 0,01  ha, đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở y tế thấp hơn 

0,93  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi đất 

cơ sở y tế để thực hiện Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 10, huyện Châu Thành. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

13,86 ha; thấp hơn 0,92 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 93,74 %. 

f.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

được duyệt là 43,32  ha, dự kiến tăng 0,74 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 42,58 ha, dự kiến trong năm 2020 

tăng 0,74 ha nhưng thực hiện giảm 0,22 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo dự kiến trong năm 2021 tăng 

0,74 ha, thực hiện giảm 0,14  ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo thấp hơn 0,08  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi 

đất cơ sở giáo dục để thực hiện Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 10, huyện Châu 

Thành. Đồng thời chưa thực hiện 02/02 công trình dự án giáo dục đề ra trong 

năm kế hoạch với diện tích 0,85 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

42,36 ha, thấp hơn 0,96 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 97,78 %. 

f.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao được 

duyệt là 9,92 ha, dự kiến tăng 1,16 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 8,76 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 1,16 ha nhưng thực hiện giảm 0,77 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Thực tế trong năm 2021, đất cơ sở thể dục thể thao không biến động, 

không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 
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thấp hơn 0,77  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện chưa thực hiện 

03/03 công trình dự án thể dục thể thao đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 

1,16 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

7,99 ha, thấp hơn 1,93 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 80,50 %. 

f.7. Đất công trình năng lượng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất công trình năng lượng được duyệt là 

9,45 ha, dự kiến tăng 0,40 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 9,05 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 0,40 ha nhưng thực hiện giảm 0,28 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Thực tế trong năm 2021, đất công trình năng lượng không biến động, 

không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất công trình năng lượng thấp hơn 

0,28  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện chưa thực hiện 03/03 

công trình dự án năng lượng đề ra trong năm kế hoạch với diện tích 0,40 ha. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

8,77 ha, thấp hơn 0,68 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 92,84 %. 

f.8. Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất công trình bưu chính viễn thông được 

duyệt là 1,67 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1,67 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động. Trong năm 2021 đất công trình bưu chính viễn thông không 

biến động, đạt 100% so với kế hoạch đề ra. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

1,67 ha, bằng với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %. 

f.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất bãi thải, xử lý chất thải được duyệt là 

25,30  ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 
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- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 25,30 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện giảm 0,88 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Thực tế trong năm 2021 đất bãi thải, xử lý chất thải không biến động, 

đạt 100% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất bãi thải, xử lý chất thải thấp hơn 

0,88  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

24,42 ha, thấp hơn 0,88 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 96,52 %.  

f.10. Đất cơ sở tôn giáo 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất cơ sở tôn giáo được duyệt là 56,96 

ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 56,96 ha; dự kiến trong năm 2021 

không biến động. Trong năm 2021 đất cơ sở tôn giáo không biến động, đạt 

100,00% so với kế hoạch đề ra. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

56,96 ha, bằng so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %.  

f.11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất làm nghĩa trang, nghĩa địa được 

duyệt là 63,76 ha, dự kiến tăng 0,26 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 63,50 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 0,26 ha nhưng thực hiện giảm 0,37 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa dự kiến trong năm 2021 tăng 0,26 ha, 

thực hiện  giảm 0,55 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất làm nghĩa trang, nghĩa địa cao 

hơn 0,18  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021).  

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi 

đất làm nghĩa trang, nghĩa địa đề thực hiện 02 công trình, dự án giao thông là  

Đường tỉnh 915B, giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh; Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 

10, huyện Châu Thành. Đồng thời chưa được thực hiện dự án Nghĩa trang nhân 

dân xã Song Lộc đề ra trong năm với diện tích 0,57 ha. 
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- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

63,13 ha, thấp hơn 0,63 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,01 %. 

f.12. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội được 

duyệt là 7,52  ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 7,52 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động. Trong năm 2021, đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội không 

biến động, đạt 100,00% so với kế hoạch đề ra. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

7,52 ha, bằng với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %.  

f.13. Đất chợ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất chợ được duyệt là 4,69 ha, dự kiến 

không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 4,69 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện tăng 0,73 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Thực tế trong năm 2021, đất chợ không biến động, đạt 100,00% so với 

kế hoạch đề ra.  

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất chợ cao hơn 0,73  ha so với số 

liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

5,42 ha, cao hơn 0,73 ha với kế hoạch được duyệt, đạt 115,67 %. 

g) Đất sinh hoạt cộng đồng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất sinh hoạt cộng đồng được duyệt là 

3,82  ha, dự kiến tăng 0,04 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 3,78 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 0,04 ha nhưng thực hiện giảm 0,07 ha. Nguyên nhân: 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng dự kiến trong năm 2021 tăng 0,04 ha, thực hiện 

tăng 0,08 ha, vượt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất sinh hoạt cộng đồng thấp hơn 

0,15  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021).  

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện 02/02 
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công trình, dự án sinh hoạt cộng đồng với diện tích 0,08 ha, trong đó dự án Nhà 

văn hóa ấp Đa Hòa được bổ sung thực hiện trong năm 2021. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

3,71 ha, thấp hơn 0,11 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 97,22 % . 

h) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất khu vui chơi, giải trí công cộng được 

duyệt là 1,70 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1,70 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện giảm 0,66 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng dự kiến trong năm 2021 không biến 

động,  thực hiện giảm 0,04 ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

thấp hơn 0,62  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi 

đất khu vui chơi, giải trí công cộng để thực hiện Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 

10, huyện Châu Thành. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

1,03 ha, thấp hơn 0,66 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 60,87 %.  

i) Đất ở tại nông thôn 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất ở tại nông thôn được duyệt là 

1.068,76 ha, dự kiến tăng 16,39 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 1.052,37 ha, dự kiến trong năm 

2021 tăng 16,39 ha nhưng thực hiện tăng 10,42 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất ở tại nông thôn dự kiến trong năm 2021 tăng 16,39 ha, thực hiện 

tăng 11,10 ha, đạt 71,63% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất ở tại nông thôn thấp hơn 0,68  

ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện 01 dự án 

di dân sạt lở ấp Cồn Phụng với diện tích 1,64 ha và chuyển mục đích sử dụng 

đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn các xã với diện tích 10,22 ha. Đồng thời 
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hiện thu hồi 0,76 ha để thực hiện 03 công trình dự án gồm: Nhà máy sản xuất 

phân bón hữu cơ sinh học, vi sinh và nông trại hữu cơ; Đường tỉnh 915B, giai 

đoạn 2, tỉnh Trà Vinh; Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 10, huyện Châu Thành. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

1.062,79 ha, thấp hơn 5,97 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 99,44 %.  

j) Đất ở tại đô thị 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất ở tại đô thị được duyệt là 42,91 ha, 

dự kiến tăng 1,78 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 41,13 ha, dự kiến trong năm 2021 

tăng 1,78 ha, nhưng thực hiện tăng 0,25 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất ở tại đô thị dự kiến trong năm 2021 tăng 1,78 ha, thực hiện tăng 

0,20 ha, đạt 11,24% so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất ở tại đô thị cao hơn 0,05  ha so 

với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021).  

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch, trên địa bàn huyện thực hiện chuyển 

mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thị trấn Châu Thành. 

Đồng thời chưa thực hiện 03 dự án đấu giá đất ở. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

41,38 ha, thấp hơn 1,53 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 96,44 %. 

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng trụ sở cơ quan được duyệt 

là 20,34  ha, dự kiến giảm 0,14 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 20,48 ha, dự kiến trong năm 2021 

giảm 0,14 ha nhưng thực hiện giảm 0,10 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Trong năm 2021, đất xây dựng trụ sở cơ quan không biến động, không 

đạt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ quan thấp 

hơn 0,10  ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện chưa thực hiện 04 

dự án đấu giá trụ sở cơ quan sang đất thương mại dịch vụ và đất ở. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

20,38 ha, cao hơn 0,04 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,21 %. 
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l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất xây dựng trụ sở của tổ chức sử nghiệp 

được duyệt là 0 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện tăng 0,15 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp dự kiến trong năm 2021 

không biến động, thực hiện tăng 0,15 ha, vượt so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện đã thực hiện thủ 

tục giao đất cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để xây dựng Nhà lưu 

trữ hồ sơ địa chính và làm việc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

0,15 ha, cao hơn 0,15 ha so với với kế hoạch được duyệt.  

m) Đất tín ngưỡng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất tín ngưỡng được duyệt là 10,54  ha, 

dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 10,54 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện giảm 0,03 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất tín ngưỡng dự kiến trong năm 2021 không biến động, thực hiện 

giảm 0,03  ha, không đạt so với kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi 

đất tín ngưỡng để thực hiện công trình Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 10, 

huyện Châu Thành. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

10,51 ha, thấp hơn 0,03 ha so với với kế hoạch được duyệt, đạt 99,71 %. 

n) Đất sông, ngòi, kênh, rạch 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất sông, ngòi, kênh, rạch được duyệt là 

4.894,68 ha, dự kiến giảm 0,02 ha so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 4.894,70 ha, dự kiến trong năm 

2021 giảm 0,02 ha nhưng thực hiện giảm 0,25 ha. Nguyên nhân cụ thể : 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch dự kiến trong năm 2021 giảm 0,02 ha, thực 

hiện giảm 0,08  ha, vượt so với kế hoạch đề. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất sông, ngòi, kênh, rạch thấp hơn 0,17  

ha so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 
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Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch, trên địa bàn huyện thực hiện thu hồi đất 

sông, ngòi, kênh, rạch để thực hiện Đường tỉnh 915B,  giai đoạn 2, tỉnh Trà Vinh. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

4.894,46 ha, thấp hơn 0,23 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %.  

o) Đất phi nông nghiệp khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất phi nông nghiệp khác được duyệt là 

0,24 ha, dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 0,24 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động. Trong năm 2021, đất phi nông nghiệp khác không biến động, 

đạt 100,00% so với kế hoạch đề ra. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

0,24  ha, bằng với kế hoạch được duyệt, đạt 100,00 %.  

2.1.2.4. Đất chưa sử dụng 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất chưa sử dụng được duyệt là 6,66  ha,  

dự kiến không biến động so với hiện trạng năm 2020. 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 là 6,66 ha, dự kiến trong năm 2021 

không biến động nhưng thực hiện tăng 12,31 ha. Nguyên nhân cụ thể: 

+ Đất chưa sử dụng dự kiến trong năm 2021 không biến động, thực hiện  

giảm 0,15 ha, vượt so với kế hoạch đề ra. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất chưa sử dụng cao hơn 12,46  ha 

so với số liệu hiện trạng năm 2020 (đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2021). 

Nguyên nhân: Trong năm kế hoạch, trên địa bàn huyện thực hiện thủ tục 

giao đưa đất chưa sử dụng ở thị trấn Châu Thành cho Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai. 

- Đánh giá theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT: kết quả thực hiện đạt 

18,97 ha, cao hơn 12,31 ha so với kế hoạch được duyệt, đạt 284,86 %.  

2.1.2.5. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

Từ kết quả thống kê đất đai năm 2020, kết quả điều tra khảo sát hiện trạng 

sử dụng đất năm 2021, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trên 

địa bàn huyện Châu Thành thực hiện đạt thấp hơn so với kế hoạch sử dụng đất 

đề ra. Nguyên nhân là do nhiều công trình, dự án chưa thực hiện theo kế hoạch.  

* Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất 
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- Theo kế hoạch được phê duyệt, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 75,22 ha. Kết quả năm 2021 chuyển 

mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp được 25,69 ha, đạt 

34,15% kế hoạch. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa dự kiến chuyển 44,49 ha, kết quả thực hiện chuyển 13,75 

ha, đạt 30,91% kế hoạch. Trong đó: thị trấn Châu Thành 0,06 ha; xã Đa Lộc 

0,02 ha; xã Mỹ Chánh 0,57 ha; xã Thanh Mỹ 0,01 ha; xã Lương Hòa A 0,19 ha; 

xã Lương Hòa 0,50 ha; xã Song Lộc 0,69 ha; xã Nguyệt Hóa 0,82 ha; xã Hòa 

Thuận 4,14 ha; xã Hòa Lợi 0,85 ha; xã Phước Hảo 1,43 ha; xã Hưng Mỹ 2,09   

ha; xã Long Hòa 2,09 ha; xã Hòa Minh 0,30 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác dự kiến chuyển 3,89 ha, kết quả thực hiện 

chuyển 1,63 ha, đạt 41,90% kế hoạch. Trong đó: thị trấn Châu Thành 0,05 ha; xã 

Đa Lộc 0,17 ha; xã Mỹ Chánh 0,03 ha; xã Lương Hòa A 0,35 ha; xã Nguyệt Hóa 

0,06  ha; xã Hòa Thuận 0,68 ha; xã Hòa Lợi 0,16 ha; xã Hưng Mỹ 0,08  ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm dự kiến chuyển 25,60 ha, kết quả thực hiện 

chuyển 10,11 ha, đạt 39,49%  kế hoạch. Trong đó: thị trấn Châu Thành 0,08  ha; 

xã Đa Lộc 0,61  ha; xã Mỹ Chánh 0,08  ha; xã Lương Hòa A 0,80  ha; xã Lương 

Hòa 0,12  ha; xã Song Lộc 0,96  ha; xã Nguyệt Hóa 2,62  ha; xã Hòa Thuận 2,27   

ha; xã Hòa Lợi 0,52  ha; xã Phước Hảo 0,42  ha; xã Hưng Mỹ 1,21 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản dự kiến chuyển 1,24 ha, kết quả thực hiện 

chuyển 0,20 ha, đạt 16,13% kế hoạch. Trong đó: xã Hòa Thuận 0,06 ha; xã 

Phước Hảo 0,11  ha; xã Hưng Mỹ 0,04  ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: kế hoạch 

sử dụng đất được phê duyệt dự kiến chuyển 88,65 ha, kết quả thực hiện chuyển 

78,46 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm dự kiến chuyển 17,50 

ha, kết quả thực hiện chuyển 19,08 ha. Trong đó: xã Đa Lộc 1,55 ha; xã Mỹ 

Chánh 0,16 ha; xã Thanh Mỹ 0,11 ha; xã Lương Hòa A 0,93  ha; xã Lương Hòa 

1,12 ha; xã Song Lộc 1,70 ha; xã Nguyệt Hóa 11,25 ha; xã Hòa Thuận 0,65  ha; 

xã Hòa Lợi 0,56  ha; xã Phước Hảo 0,15  ha; xã Hưng Mỹ 0,90  ha. 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản dự kiến chuyển 0 ha, 

kết quả thực hiện chuyển 1,17 ha trên địa bàn xã Long Hòa. 

* Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng  
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Theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Trà 

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

2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; trong năm 2021 huyện Châu Thành 

chuyển đổi 83,50 ha đất trồng lúa sang các loại đất khác (trong đó chuyển sang 

cây hàng năm khác 35,50 ha; chuyển sang cây lâu năm 17,50 ha; kết hợp nuôi 

trồng thủy sản 30,50 ha). Kết quả thực hiện Kế hoạch 32/KH-UBND trên địa 

bàn huyện Châu Thành đạt được những kết quả như sau: 

- Chuyển sang cây hàng năm khác: chuyển đổi 35,50 ha (đạt 100% so với 

kế hoạch đề ra) đất lúa kém hiệu quả sang chuyên trồng màu, luân canh màu, 

trồng lài, … trên địa bàn các xã, thị trấn: thị trấn Châu Thành, xã Đa Lộc, xã Mỹ 

Chánh, xã Thanh Mỹ, xã Lương Hòa, xã Lương Hòa A, xã Nguyệt Hóa, xã Hòa 

Thuận, xã Hòa Lợi, xã Phước Hảo, xã Hưng Mỹ. 

- Chuyển sang cây lâu năm: chuyển đổi 17,50 ha (đạt 100% so với kế 

hoạch đề ra) đất lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi, trồng dừa, trồng mai trên địa 

bàn các xã, thị trấn: thị trấn Châu Thành, xã Đa Lộc, xã Thanh Mỹ, xã Lương 

Hòa, xã Lương Hòa A, xã Hòa Thuận, xã Hưng Mỹ. 

- Chuyển sang nuôi trồng thủy sản: chuyển đổi 11,40 ha (đạt 37,38% so 

với kế hoạch đề ra) đất lúa kém hiệu quả sang kết hợp nuôi trồng thủy sản trên 

địa bàn các xã: xã Đa Lộc, xã Hòa Thuận, xã Phước Hảo; xã Long Hòa. 

* Kết quả thu hồi đất 

- Theo kế hoạch được phê duyệt, diện tích thu hồi đất nông nghiệp là 

56,47 ha (Trong đó: Đất trồng lúa là 37,74 ha; đất hàng năm khác là 0,89 ha; 

đất trồng cây lâu năm là 17,60 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 0,24 ha). Kết quả 

thu hồi đất nông nghiệp được 14,98 ha, đạt 26,52% kế hoạch được phê duyệt 

(Trong đó: Đất trồng lúa là 8,78 ha đạt 23,27 %; đất hàng năm khác là 0,57 ha 

đạt 64,37 %; đất trồng cây lâu năm là 5,48 ha đạt 31,12 %; đất nuôi trồng thủy 

sản là 0,15 ha đạt 61,42%). 

- Theo kế hoạch được duyệt, diện tích thu hồi đất phi nông nghiệp là 0,96 ha. 

Kết quả thực hiện thu hồi đất trong năm 2021 là 1,19 ha, đạt 123,71% kế hoạch. 

* Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

- Theo kế hoạch được duyệt, trong năm 2021 huyện chưa có kế hoạch đưa 

đất chưa sử dụng vào sử dụng. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử 

dụng là 0,15 ha. 
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2.1.2.6. Danh mục các công trình dự án đã thực hiện, chưa thực hiện, 

đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

a) Danh mục công trình, dự án đã thực hiện 

Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

 kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

I Công trình, dự án có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

1 
Chuyển đổi từ rừng phòng 

hộ sang rừng sản xuất  

Xã Long Hòa 

Xã Hòa Minh 
58,21   58,21 

NQ số 15/NQ – 

HĐND ngày 

17/7/2020 của 

HĐND tỉnh  

2 
Đất quốc phòng huyện 

Châu Thành 
Xã Long Hòa  0,05   0,05 

 Quyết định số 

3390/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2020 

của UBND tỉnh  

3 
Nhà máy sản xuất nước 

sạch Nguyệt Hóa 

 Xã  

Nguyệt Hóa  
0,89   0,89 

 Quyết định số 

2921/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2020 

của UBND tỉnh  

4 

Nhà máy sản xuất phân 

bón hữu cơ sinh học, vi 

sinh và nông trại hữu cơ 

Xã Đa Lộc 0,93   0,93   

5 

Đầu tư 03 trạm cấp nước 

sạch cho 03 ấp Cồn Cò, xã 

Hưng Mỹ; ấp Cồn Phụng, 

xã Long Hòa, ấp Cồn 

Chim, xã Hòa Minh, 

huyện Châu Thành  

Xã Hòa Minh 

 Xã Long Hòa 

Xã Hưng Mỹ 

0,85   0,85 

Quyết định số 

2314/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 

của UBND tỉnh 

6 
Đường tỉnh 915B , giai 

đoạn 2, tỉnh Trà Vinh 

Xã Hưng Mỹ 

Xã Hòa Thuận  

Xã Phước Hảo 

7,62   7,62 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh 

7 

Cải tạo, nâng cấp 

Đường huyện 10, huyện 

Châu Thành 

Xã Hòa Thuận 1,87   1,87 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

8 

Đầu tư xây dựng 15 trạm 

bơm điện, kênh bê tông 

phục vụ sản xuất nông 

nghiệp: Trạm bơm điện 

Triền 1 

Xã Hòa Lợi 0,03   0,03 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh 
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

 kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

9 

Nâng cấp, mở rộng các 

trạm cấp nước sạch bức 

xúc trên địa bàn tỉnh  

Xã Song Lộc 0,93   0,93 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh  

10 Nhà văn hóa ấp Ba Tiêu Xã Đa Lộc 0,04   0,04 NTM 

11 

Đường kết nối cầu Chong 

Văng - Quốc lộ 54, huyện 

Cầu Ngang, Châu Thành 

Xã  

Mỹ Chánh 
0,81   0,81 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

12 Đất thương mại - dịch vụ 
Xã  

Mỹ Chánh 
0,02   0,02   

TỔNG 72,32  72,32   

II Công trình, dự án bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  

1 

Đầu tư thi công khoan 

giếng, ống công nghệ, 

hàng rào, nhà trực, đường 

nội bộ và san lấp Trạm 

bơm giếng số 16 

Xã  

Mỹ Chánh 
0,03   0,03 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh  

2 

Đường kết nối đường 

tỉnh 911 đến hàng rào 

Công ty TNHH TM và 

SX Bảo Tiên 

Xã Song Lộc 0,53   0,53 

Quyết định số 

798/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 

của UBND tỉnh 

3 
Dự án di dân sạt lở  ấp 

Cồn Phụng, xã Long Hòa 
Xã Long Hòa  1,64   1,64 

Quyết định số 

209/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2021 

của UBND tỉnh 

4 
Nhà văn hóa ấp Đa Hòa, 

xã Phước Hảo 

Xã  

Phước Hảo 
0,04   0,04 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh 

5 Cửa hàng xăng dầu Trà Nóc Xã Song Lộc 0,04   0,04 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh  

6 

Đầu tư xây dựng 34 cống 

nội đồng trên địa bàn tỉnh 

(cống Ô Dài, cống Kênh 

37, cống Sóc Cụt 1, cống 

Năm Thước, cống TN3) 

Xã 

 Thanh Mỹ 

Xã Đa Lộc 

0,78   0,78 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh  

TỔNG 3,07   3,07   
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b) Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện  

Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

1 
Cụm công nghiệp Tân 

Ngại, huyện Châu Thành 

Xã Lương 

Hòa A 
21,12 9,68  11,44 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

2 
Đường kết nối Quốc lộ 53 

với đường cây ăn trái  

Xã 

 Nguyệt Hóa 
0,79 0,38 0,41 

NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

3 

Nâng cấp, mở rộng các 

tuyến đường nội ô thị 

trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
7,50  7,50 

Quyết định số 

3374/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2020 của 

UBND tỉnh 

4 
Đường DM thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
1,60   1,60 

 Quyết định số 

3375/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2020 của 

UBND tỉnh  

5 Sân vận động xã Song Lộc 
Xã  

Song Lộc 
0,78   0,78 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh  

6 Cửa hàng Petrolimnex 55 

Xã  

Lương Hòa 

A 

0,12   0,12 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh  

7 

Bồi thường, giải phóng mặt 

bằng mở rộng Trường Mẫu 

giáo Hoa Sen, xã Lương 

Hòa (điểm Bót Chếch) 

 Xã  

Lương Hòa  
0,15   0,15 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

8 
Nghĩa trang nhân dân xã 

Song Lộc 

Xã  

Song Lộc  
0,57   0,57 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

9 Đất thương mại-dịch vụ 

Xã  

Lương Hòa 

A 

0,06   0,06   

10 Cửa hàng xăng dầu Mỹ Chánh 
Xã 

 Mỹ Chánh 
0,15   0,15   

11 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 55 tờ 16 

TT. 

Châu Thành 
0,11   0,11   
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Số 

TT 
Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

12 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 156 tờ 16 

TT. 

Châu Thành 
0,01   0,01   

13 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 610 tờ 16 

TT. 

Châu Thành 
0,13   0,13   

14 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 103 tờ 16 

TT. 

Châu Thành 
0,22   0,22   

15 Sân vận động xã Lương Hòa 
 Xã  

Lương Hòa  
0,56   0,56 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

16 
Khu du lịch sinh thái kết 

hợp văn hóa Trà Vinh 

 Xã  

Lương Hòa  
3,37   3,37 

Công văn số 

3796/UBND-

NN ngày 

06/10/2020 của 

UBND huyện 

17 
Cửa hàng Vật liệu xây 

dựng Hưng Phát Đạt 

 Xã  

Lương Hòa  
0,24   0,24 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

18 
Phân pha dây dẫn ĐD 110 

kV Vũng Liêm - Trà Vinh  

Xã 

 Nguyệt Hóa 
0,04   0,04 

NQ 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh 

19 

Đường dây 2 mạch từ trạm 

220 kV Trà Vinh 2 - trạm 

110 kV Cầu Kè 

Xã Lương 

Hòa, Xã 

Song Lộc 

0,24   0,24 

NQ 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh 

20 

Cải tạo nâng tiết diện dây 

phân pha từ ACSR240 thành 

2 ACSR240 từ Trà Vinh đi 

Duyên Hải (Duyên Trà) 

 Xã Đa 

Lộc, Xã  

Mỹ Chánh 

0,12   0,12 

 Quyết định số 

1940/QĐ-BCT 

ngày 19/5/2016 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương  

TỔNG   37,88 10,06 27,82   

c) Danh mục các công trình, dự án đưa ra khỏi kế hoạch 

STT Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

1 

Nâng cấp mở rộng Đường 

tỉnh 911 (Thạnh Phú  - 

Thanh Mỹ) 

Xã Song Lộc 5,25 4,07 1,18 

QĐ số 3141/QĐ-

UBND ngày 

01/09/2020 của 

UBND tỉnh 
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STT Tên công trình, dự án Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

2 

Trụ sở làm việc Kho bạc 

nhà nước Châu Thành, 

Trà Vinh 

TT. 

 Châu Thành 
0,33   0,33 

NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh 

3 
Dự án nông nghiệp công 

nghệ cao 
Xã Đa Lộc 4,41   4,41 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh 

4 
Phòng làm việc công ty 

du lịch 

Xã 

 Hòa Minh 
0,11   0,11   

5 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất thửa 371 tờ 16 

TT. 

 Châu Thành 
0,02   0,02   

6 Chợ Sâm Bua 
Xã  

Lương Hòa 
0,003 0,003     

7 Sân vận động xã Nguyệt Hóa 
Xã  

Nguyệt Hóa 
0,60   0,60 

NQ số 137/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019 của 

HĐND tỉnh 

8 Đất thương mại - dịch vụ 
Xã  

Nguyệt Hóa 
0,30   0,30   

9 
Mở rộng Trường Trung 

học phổ thông Hòa Lợi 
 Xã Hòa Lợi 0,70   0,70 

 NQ số 45/NQ-

HĐND ngày 

9/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

10 
Cửa hàng xăng dầu Minh 

Đức 1 

Xã Lương 

Hòa A 
0,12   0,12   

11 

Cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu và nhớt của 

DNTN Nguyễn Tuyền 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,15   0,15   

12 
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

Minh Hớn 6 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,10   0,10   

TỔNG 12,09 4,07 8,02   

2.2. Đánh giá những những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 còn chưa cao so với kế 

hoạch đề ra. Kế hoạch đưa ra tổng cộng là 50 công trình, dự án với tổng diện 

tích tăng thêm là 111,23 ha. Trong đó: 

- Đã thực hiện là 18 công trình (chiếm 36% tổng số công trình), với diện 
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tích 75,39 ha (chiếm 67,78% tổng diện tích).  

- Chưa thực hiện là 20 công trình (chiếm 40% tổng số công trình), với diện 

tích 27,82 ha (chiếm tỉ lệ 25,01% tổng diện tích).  

- Đề nghị đưa ra khỏi kế hoạch 2022 là 12 công trình (chiếm 24% tổng số 

công trình), với diện tích 8,02 ha (chiếm tỉ lệ 7,21% tổng diện tích).  

*Kết quả thực hiện thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất và 

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

vào mục đích đất khác năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành 

** Kết quả thu hồi 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành có 27 công trình, dự 

án với diện tích cần thu hồi 105,00 ha được HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua. 

Trong đó: 

- Đã thực hiện 12 công trình, dự án (chiếm 44,44% tổng số lượng dự án) 

với 54,12 ha (chiếm 51,55% tổng diện tích). 

- Chưa thực hiện 15 công trình, dự án (chiếm 55,56% tổng số lượng dự 

án) với 50,88 ha (chiếm 48,45 % tổng diện tích). 

** Kết quả chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành có 28 công trình, dự 

án với 47,09 ha diện tích cần chuyển mục đích đất lúa sang mục đích khác được 

HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua. Trong đó: 

- Đã thực hiện 10 công trình, dự án (chiếm 35,71% tổng số lượng dự án) 

với 9,01 ha (chiếm 19,13% tổng diện tích). 

- Chưa thực hiện 18 công trình, dự án (chiếm 64,29% tổng số lượng dự 

án) với 38,08 ha (chiếm 80,87% tổng diện tích). 

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 

2.3.1. Nguyên nhân khách quan 

- Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua của cả nước cũng như 

của tỉnh gặp nhiều khó khăn, do tình hình dịch Covid 19 bùng phát,... đã làm suy 

giảm nghiêm trọng nguồn vốn đầu tư, thời gian thực hiện, đã tác động không nhỏ 

đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.  

- Kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch của các ngành còn chưa thực sự thống 
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nhất, mỗi ngành có những số liệu điều tra, khảo sát và định hướng phát triển 

khác nhau. Hơn nữa, thời điểm lập và phê duyệt cũng khác nhau, do đó việc 

lồng ghép kế hoạch của các ngành vào trong kế hoạch sử dụng đất khó đảm bảo 

tính thống nhất. 

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch đầ ra, 

nguyên nhân giá đất đền bù cho người dân chưa đáp ứng nguyện vọng của người 

dân. Đồng thời, khâu tổ chức tái định cư chưa thực hiện tốt. 

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Kế hoạch sử dụng đất còn có một số nội dung chưa thực sự phù hợp với 

thực tiễn. Công tác phân tích thông tin đầu vào, cũng như xác định nhu cầu sử 

dụng đất hay kế hoạch phát triển còn nhiều hạn chế, dẫn đến dự báo nhu cầu sử 

dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa sát với thực tế, thiếu 

các giải pháp có tính khả thi để thực hiện, nhất là không cân đối đủ nguồn vốn 

để thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch được duyệt, làm chậm tiến độ 

thực hiện, thậm chí dẫn tới tình trạng “treo”.  

- Một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất. Khi xây dựng kế hoạch chưa đánh giá kỹ tính khả thi của các 

công trình thực hiện trong kỳ kế hoạch, nhất là các công trình phát triển hạ tầng, 

dự án khu dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao, trường học, y tế…, trong khi 

nguồn vốn đầu tư hạn chế, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nên chỉ 

tiêu thực hiện theo kế hoạch đạt thấp. 

- Theo quy định của pháp luật đất đai, quá trình xây dựng phương án, 

triển khai bồi thường, giải tỏa và tiến hành giao đất cho chủ đầu tư cần tuân thủ 

đúng thời gian theo quy định. Nhưng khi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được 

duyệt, có thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác đo đạc, đền bù, giải phóng 

mặt bằng thường mất nhiều thời gian, phải chuyển sang năm 2022 mới hoàn tất 

thủ tục giao đất. 

- Đối với các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách, có sự chậm trễ của 

các nhà đầu tư trong thực hiện các công trình, dự án đã được đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất, trong khi thiếu chế tài, quy định để các cơ quan chức năng yêu cầu 

các chủ đầu tư phải thực hiện trong năm kế hoạch. 
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PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 
 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 

3.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ cấp tỉnh 

Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2025 tỉnh Trà Vinh đang được triển 

khai thực hiện, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên chưa có số liệu 

phân bổ từ cấp tỉnh cho huyện Châu Thành trong năm 2022. Căn cứ quy định tại 

Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch: “Các quy 

hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều liên quan đến quy hoạch có thể lập đồng thời. Quy hoạch 

nào được lập, thẩm định xong trước thì được quyết định hoặc phê duyệt trước. 

Sau khi quy hoạch được quyết định hoặc phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì quy 

hoạch thấp hơn phải điều chỉnh theo quy hoạch cao hơn”.  

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch (đã sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 49 Luật Đất đai 

năm 2013): “9. Khi kết thúc thời kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy 

hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi 

quy hoạch sử dụng đất thời kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định, phê duyệt.”. Hiện nay Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 20/10/2021của UBND 

tỉnh Trà Vinh. Từ các căn cứ trên, các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành được thực hiện dựa trên các chỉ tiêu đã 

được phê duyệt. 

3.1.2. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

3.1.2.1. Về phát triển kinh tế 

a) Phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản  và kinh tế nông thôn 

 Phấn đấu giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 5,69% so với năm 2021. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cơ cấu lại 

sản xuất theo từng tiểu vùng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của mỗi 

vùng và của từng địa phương. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 180-

KL/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn 
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diện nông nghiệp, nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu; Nghị quyết số 17-

NQ/TU về lãnh đạo phát triển một số cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa bàn 

tỉnh định hướng đến năm 2025; Nghị quyết 16-NQ/TU về lãnh đạo phát triển 

mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực đến năm 2030 của tỉnh Trà 

Vinh; Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021-2025. Thu hút, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông 

nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao; nâng cao chất lượng nông sản, xây dựng 

chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi giá trị, thương hiệu, củng cố phát triển kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã (liên kết các tổ hợp tác, liên kết giữa các hợp tác xã, dẫn 

đến hoàn thành liên kết giữa hợp tác xã - nông dân - doanh nghiệp - thị 

trường). Tập trung chỉ đạo các xã phải xác định và xây dựng sản phẩm chủ lực 

(OCOP), triển khai kế hoạch vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh  đăng ký 

nhãn hiệu sản phẩm đúng quy trình. Phát triển vùng quy hoạch sản xuất lúa 

chất lượng cao, vùng trồng màu chuyên canh…Củng cố, nâng cao hiệu quả các 

cánh đồng lớn đã có, lựa chọn xây dựng thêm nhiều mô hình cánh đồng lớn 

trong trồng trọt, nuôi thủy sản, có mục tiêu, định hướng tốt để hình thành các 

vùng chuyên canh.  

Phát triển chăn nuôi với quy mô hợp lý, duy trì và phát triển đàn gia súc, 

nhất là đàn bò, khuyến khích phát triển chăn nuôi nông hộ tập trung, trang trại; 

nhân rộng mô hình chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, xử lý ô nhiễm môi 

trường, kiểm soát dịch bệnh; tăng cường công tác thú y cơ sở, kiểm soát giết 

mổ; kiểm soát nguy cơ ô nhiễm đất và nước từ chất thải chăn nuôi. 

Phát triển thủy sản theo hướng sản xuất thâm canh các đối tượng nuôi 

chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cua biển, tôm càng xanh); đa dạng 

hóa đối tượng và phương pháp nuôi ở cả 3 vùng ngọt, mặn, lợ để khai thác cơ 

hội thị trường; khuyến khích nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng công 

nghệ cao, quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP); ưu tiên đầu tư phát triển cơ 

sở hạ tầng các vùng nuôi thâm canh. Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi một 

phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất 01 vụ lúa 01 vụ thủy sản ở 

xã Phước Hảo. Quản lý chặt chẽ việc xử lý ao hồ ra môi trường, lịch thời 

vụ...và  tình hình kinh doanh thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học, thức ăn dùng 

trong nuôi trồng thủy sản. 

Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, hạn hán, xâm 

nhập mặn; gia cố hệ thống đê bao chống triều cường, các cống đầu mối ngăn 
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mặn, trữ ngọt, bảo vệ sản xuất. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của trung 

ương và của tỉnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

Thường xuyên kiểm tra, quản lý tốt diện tích rừng phòng hộ các xã Hưng 

Mỹ, Hòa Minh, Long Hòa; xây dựng kế hoạch đăng ký và trồng mới cây xanh 

phân tán, nâng tỷ lệ cây xanh che phủ nhằm cải thiện môi trường và cảnh quan. 

Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn, giải quyết tình trạng 

lao động thiếu việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn. 

Chú trọng phát triển các loại hình kinh tế ở nông thôn mà nông dân có điều 

kiện tham gia và tổ chức như: du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp trải 

nghiệm, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại… Mời gọi, thu hút 

các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, 

tăng thu nhập và giảm nghèo; hình thành hệ thống các điểm kết nối, xúc tiến 

tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm, các chợ đầu mối để tiêu thụ nông sản.  

b) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của trung ương, của tỉnh, vốn lồng ghép 

các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn huyện để đẩy mạnh công tác xây 

dựng nông thôn mới; thu hút mời gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát 

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, có trọng tâm, trọng 

điểm theo các tiêu chí đã được quy hoạch nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.  

Phấn đấu năm 2022, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đồng 

thời, giữ vững huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

c) Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 35% so 

với năm 2021. Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư các doanh nghiệp 

và cơ sở sản xuất, kinh doanh đến đầu tư trên địa bàn huyện, nhất là các dự án 

chế biến nông - thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông - ngư nghiệp... Tạo 

điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn hoạt động, góp 

phần tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giải 

quyết việc làm.  

Tăng cường công tác khuyến công nhằm khuyến khích cơ sở, doanh nghiệp 

đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và mở rộng sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản 

phẩm có giá trị gia tăng cao, nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm. 

Tập trung phát triển lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đặt biệt là 

phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, vùng nuôi thủy sản tập 
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trung, vùng trồng màu theo kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất; phối hợp với 

ngành điện triển khai thực hiện tốt các dự án phát triển điện trên địa bàn. Tăng 

cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng nhà ở và quản lý trật tự đô thị theo 

hướng văn minh. 

d) Phát triển thương mại - dịch vụ, khoa học - công nghệ  

Phấn đấu giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ tăng 14% so với năm 2021. 

Tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ và hoạt động 

thương mại trên địa bàn huyện, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ du lịch, 

dịch vụ phục vụ sản xuất nông, ngư nghiệp, công nghiệp như: Thu hoạch, bảo 

quản hàng nông sản, xăng, dầu, vật tư, phân bón...Tăng cường quản lý thị 

trường; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại. Phát huy hiệu 

quả việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 

xây dựng chợ thị trấn Châu Thành, đẩy mạnh phát triển các chợ nông thôn trên 

địa bàn, sắp xếp, chỉnh trang mặt bằng kinh doanh, mua bán đối với các chợ 

theo hướng xây dựng chợ văn minh; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đưa 

hàng Việt về nông thôn, khuyến khích xây dựng các cửa hàng nông sản sạch bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng các hợp tác xã thương mại, dịch vụ 

với hình thức quy mô phù hợp. 

Tăng cường triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, 

tiếp tục công tác tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhằm giúp người dân 

kịp thời nắm bắt và ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất làm tăng sản lượng - chất 

lượng - hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi…từ khâu sản 

xuất đến chế biến, bảo quản sản phẩm gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng 

cường công tác tư vấn, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm trên địa 

bàn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, 

góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật quy định. 

3.1.2.2. Về phát triển văn hóa – xã hội 

a) Giáo dục và đào tạo 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, đổi mới 

phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, nhất là 

chuyển đổi hình thức dạy học thích ứng với tình hình phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh, xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo 

đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới 
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giáo dục; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào 

tạo cho nhà giáo và cán bộ quản lý năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Đa dạng 

hóa các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục; mở rộng các hoạt động khuyến 

học, khuyến tài, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng, đẩy mạnh phong trào học 

tập suốt đời, hướng tới xã hội học tập. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

các trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tiếp 

tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; triển khai thực hiện có hiệu quả chương 

trình giáo dục phổ thông đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022; 

chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với 

lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7 năm học 2022-2023. Xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia theo lộ trình kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Phối hợp chặt chẽ 

giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống và hình 

thành kỹ năng sống cho học sinh; ngăn chặn bạo lực học đường và các tệ nạn xã 

hội xâm nhập trường học. Đẩy mạnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

trường học; xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.  

b) Văn hóa, du lịch, thể thao, thông tin và truyền thanh 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể 

thao và du lịch đúng theo quy định.  

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân các ngày lễ, sự kiện lớn 

của đất nước nhằm phục vụ nhu cầu phát triển đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; tổ chức tốt Ngày hội Gia đình Việt Nam, Liên hoan Ban vận động ấp, 

khóm văn hóa; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.  

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, triển khai Đề án phát triển 

du lịch của huyện; kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch trên cơ sở khai thác 

tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch nông thôn, du lịch sinh thái gắn với đẩy mạnh 

phát triển các sản phẩn OCOP truyền thống; du lịch văn hóa lễ hội đặc sắc của 

các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; tuyên truyền quảng bá hình ảnh và nâng cao 

chất lượng hoạt động điểm du lịch cộng đồng ấp Cồn Chim, xã Hoà Minh, Làng 

Văn hóa - Du lịch Khmer tại ấp Ba Se A, xã Lương Hòa và các khu di tích trên 

địa bàn huyện.  

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, từng 

bước hoàn thiện cơ sở vật chất, ưu tiên đầu tư thiết chế văn hóa công cộng nhằm 



79 

 

phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao 

của nhân dân; tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; nâng chất lượng hoạt 

động truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện và hệ thống truyền thanh cấp 

xã. Chú trọng công tác nắm bắt thông tin trên mạng internet để định hướng tư 

tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên.  

c) Thực hiện chính sách xã hội, dạy nghề, GQVL và giảm nghèo 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, 

giải quyết việc làm; các chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, chính sách nhà ở 

cho hộ nghèo, xóa nhà tạm; hoàn chỉnh và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân 

cư. Xây dựng kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề năm 2022, đặc biệt ưu tiên đào 

tạo nghề cho thanh niên nông thôn, chú trọng về kỹ năng nghề, ngoại ngữ… 

chuẩn bị sẵn điều kiện chuyển sang lao động phi nông nghiệp trong nước và 

xuất khẩu lao động. Nâng cao dân trí tạo sự chuyển biến trong nhận thức của 

người dân không để trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước mà có ý thức tự lực 

vươn lên thoát nghèo. 

Thường xuyên rà soát hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, có nhu cầu 

sửa chữa nhà để hỗ trợ vay vốn cất nhà và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 

nhà ở cho đối tượng khó khăn về nhà ở; giới thiệu, giải quyết việc làm, xuất 

khẩu lao động, có thu nhập, ổn định cuộc sống.  

Giải quyết kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng; 

kịp thời chi trả chế độ trợ cấp cho đối tượng chính sách đúng thời gian quy định, 

không để xảy ra tiêu cực; hỗ trợ các đối tượng chính sách có đời sống khó khăn 

và đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chính 

sách đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, nâng cao mức sống người có 

công, phối hợp vận động các tập thể, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 

gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội, 

vận động nhân dân tham gia các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ, hỗ trợ 

nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người già không nơi nương tựa, người tàn tật, 

trẻ mồ côi.  

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường an toàn, 

lành mạnh và thân thiện với trẻ em. Tăng cường thực hiện Chiến lược quốc gia 

về bình đẳng giới; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ.  
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d) Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; triển khai kịp thời có hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, nhất là dịch Covid-19, 

bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng; tiếp tục duy trì và thực hiện 

nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản; tiếp tục củng cố và 

hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021-2025.  

Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phát động nhân dân tham gia 

mua bảo hiểm y tế; đồng thời coi trọng tăng cường các dịch vụ y tế, củng cố và 

hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Quản lý tốt hành nghề y, dược tư nhân, xử lý 

nghiêm và kịp thời với các trường hợp vi phạm. Chú trọng công tác phối hợp 

tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. 

3.1.2.3. Về quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu 

Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu 

Thành; công tác thống kê đất đai năm 2021. Thực hiện tốt công tác giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền; thu hồi 

đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, dự án 

trên địa bàn huyện. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài 

nguyên môi trường; hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần 

đầu; tăng cường quản lý, xử lý đất công. 

Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện; tập trung kiểm tra, xử lý các 

trường hợp khai thác trái phép, không phép tài nguyên khoáng sản.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải thiện cảnh quan môi trường theo Kế 

hoạch số 01/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 15-CT/TU, Chỉ 

thị số 48-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản phục vụ tích cực cho phát triển 

kinh tế - xã hội. Đưa phong trào chống rác thải nhựa lan tỏa sâu rộng ra cộng 

đồng; xây dựng mới Đề án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn huyện, đồng thời theo dõi vận hành tốt Đề án; xây dựng cảnh quan môi 

trường sáng - xanh - sạch - đẹp, các tuyến đường hoa. Triển khai và thực hiện tốt 

kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn huyện năm 2022. Tổ chức thực hiện tốt 
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việc thu gom và xử lý rác thải, nước thải và chất thải chăn nuôi…bảo đảm vệ 

sinh môi trường. Xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường, nhất là các điểm 

nóng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết, hạn chế thấp nhất tình 

trạng ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, 

chợ và các khu dân cư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.   

3.1.2.4. Về quốc phòng, an ninh 

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ biên chế; 

tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cho các đối tượng đạt chỉ tiêu. Tổ 

chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp, đối tượng quy 

định. Quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về lãnh 

đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2022. Hoàn thành công tác 

tuyển chọn và gọi quân nhân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức tốt các hoạt động tết 

Quân - Dân năm 2022.  

Tăng cường công tác phòng chống vi phạm pháp luật, kiềm chế tội phạm, 

giảm trọng án, giảm tội phạm tại các địa bàn trọng điểm; xây dựng xã hội an 

toàn, lành mạnh. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn 

thông tin mạng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn 

dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng.  

Tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai đồng 

bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ trong nhân dân, góp phần 

ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. 

(Nguồn: Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch năm 2022) 

3.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành đã 

được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 

08/2/2021. UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên hiện có một 

số công trình chưa thể triển khai thực hiện trong năm 2021, nhưng vẫn còn phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022, UBND huyện đề nghị tiếp tục chuyển tiếp 20 công trình 

chưa thực hiện sang năm 2022 và bổ sung 11 công trình mới cụ thể như sau: 
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Số 

TT 

Tên công trình,  

dự án 
Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng (ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

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

I Công trình chuyển tiếp từ KHSDĐ năm 2021 

1 

Cụm công nghiệp Tân 

Ngại, huyện Châu 

Thành 

Xã  

Lương Hòa A 
10,10 9,68 0,42 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

2 
Cửa hàng Petrolimnex 

55 

Xã 

 Lương Hòa A 
0,12   0,12 

NQ số 25/NQ – 

HĐND ngày 

29/06/2021 của 

HĐND tỉnh  

3 
Cửa hàng xăng dầu Mỹ 

Chánh 

Xã  

Mỹ Chánh 
0,15   0,15   

4 Đất thương mại -dịch vụ 
Xã  

Lương Hòa A 
0,06   0,06   

5 
Khu du lịch sinh thái kết 

hợp văn hóa Trà Vinh 

Xã  

Lương Hòa 
3,37   3,37 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

6 
Cửa hàng Vật liệu xây 

dựng Hưng Phát Đạt 

Xã  

Lương Hòa 
0,24   0,24 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

7 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất thửa 55 tờ 16 

TT. 

Châu Thành 
0,11   0,11   

8 
Đường kết nối Quốc lộ 

53 với đường cây ăn trái  

Xã  

Nguyệt Hóa 
8,79  8,79 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

9 

Nâng cấp, mở rộng các 

tuyến đường nội ô thị 

trấn Châu Thành, huyện 

Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
7,50 

 

 

 

7,50 

Quyết định số 

3374/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2020 của 

UBND tỉnh 

10 

Đường DM thị trấn 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
1,60   1,60 

 Quyết định số 

3375/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2020 của 

UBND tỉnh  

11 

 Nâng cấp, sửa chữa 

phòng chức năng 

Trường Mẫu giáo Hoa 

Sen (điểm Bót Chếch), 

xã Lương Hòa  

Xã  

Lương Hòa 
0,15   0,15 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  
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Số 

TT 

Tên công trình,  

dự án 
Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng (ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

12 Sân vận động xã Song Lộc Xã Song Lộc 0,78   0,78 

NQ số 03/NQ – 

HĐND ngày 

19/3/2021 của 

HĐND tỉnh  

13 
Sân vận động xã Lương 

Hòa 

Xã  

Lương Hòa 
0,78   0,78 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

14 

Phân pha dây dẫn ĐD 

110 kV Vũng Liêm - 

Trà Vinh  

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,32   0,32 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

15 

Đường dây 2 mạch từ 

trạm 220 kV Trà Vinh 2 

- trạm 110 kV Cầu Kè 

Xã Lương Hòa,  

Xã Song Lộc 
0,51   0,51 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

16 

Cải tạo nâng tiết diện dây 

phân pha từ ACSR240 

thành 2 ACSR240 từ Trà 

Vinh đi Duyên Hải 

(Duyên Trà) 

 Xã Đa Lộc, Xã 

Mỹ Chánh 
0,12   0,12 

 Quyết định số 

1940/QĐ-BCT 

ngày 19/5/2016 

của Bộ trưởng 

Bộ Công 

thương  

17 
Nghĩa trang nhân dân xã 

Song Lộc 
Xã Song Lộc 0,42   0,42 

NQ số 45/NQ – 

HĐND ngày 

09/12/2020 của 

HĐND tỉnh  

18 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất thửa 156 tờ 16 

TT.  

Châu Thành 
0,01   0,01   

19 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất thửa 610 tờ 16 

TT.  

Châu Thành 
0,13   0,13   

20 
Đấu giá quyền sử dụng 

đất thửa 103 tờ 16 

TT. 

 Châu Thành 
0,22   0,22   

 Tổng  35,48 9,68 25,80  

II Công trình đăng ký mới năm 2022 

1 

Nâng cấp mở rộng 

công trình cấp nước tập 

trung liên xã Lương 

Hòa A - Lương Hòa, 

huyện Châu Thành 

Xã  

Lương Hòa 

A 

0,17  0,17 

CV số 222/TTN 

ngày 30/6/2021 

của trung tâm 

Nước sạch và 

VSMTNT  

2 

Cải tạo, nâng cấp 

Đường huyện 15, huyện 

Châu Thành 

Xã Hưng Mỹ 4,10  4,10   
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Số 

TT 

Tên công trình,  

dự án 
Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện 

trạng (ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

Ghi chú 

3 
Cửa hàng xăng dầu Bội 

Ngọc 8 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,11   0,11 

CV số 

2663/UBND-KT 

ngày 09/7/2021 

của UBND huyện 

4 
Cửa hàng xăng dầu Lộc 

Thiện 

Xã  

Mỹ Chánh 
0,02   0,02 

CV số 

1273/SKHĐT-

TTXT ngày 

09/7/2021 của 

SKHĐT 

5 
Cửa hàng xăng dầu 

Nguyễn Du 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,06   0,06 

CV số 

2197/SKHĐT-

TTXT ngày 

14/10/2021 của 

SKHĐT  

6 
Đường Vành đai 3, 

thành phố Trà Vinh 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,80   0,80 

QĐ số 2268/QĐ-

UBND ngày 

12/10/2021 của 

UBND tỉnh  

7 

Nâng cấp, mở rộng 

đường GTNT ấp 

Hương Phụ A-B, xã Đa 

Lộc kết nối đường 

tránh Cống Đa Lộc, thị 

trấn Châu Thành 

TT. 

Châu Thành; 

Xã Đa Lộc 

0,50  0,50 

NQ số 10/NQ-

HĐND ngày 

15/5/2020 của 

HĐND huyện 

8 

Nâng cấp mở rộng 

đường nhựa 135 đoạn từ 

Quốc lộ 53 đến đường 

kết nối vùng cây ăn trái 

(Quốc lộ 60) thuộc ấp 

Bến Có - ấp Trà Đét, xã 

Nguyệt Hóa 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,60  0,60 

Nghị quyết số 

38/NQ-HĐNĐ 

ngày 22/9/2021 

của HĐND 

huyện 

9 
Nhà văn hóa ấp Rạch 

Gốc 

Xã  

Long Hòa 
0,14   0,14 NTM 

10 Nhà văn hóa ấp Đai Tèn 
Xã  

Lương Hòa A 
0,04   0,04 NTM 

11 Nhà văn hóa ấp Kỳ La 
Xã 

 Hòa Thuận 
0,04   0,04 NTM 

 TỔNG  6,58  6,58  

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

3.2.2.1. Đất nông nghiệp  

- Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 26.310,38 ha, giảm 

46,38 ha so với hiện trạng năm 2021. 

Cụ thể các loại đất nông nghiệp như sau: 
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- Đất trồng lúa: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

16.200,01 ha, giảm 19,22 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 325,87 ha, giảm 2,29 ha so với hiện trạng năm 2021. 

-  Đất trồng cây lâu năm: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

5.593,04 ha, giảm 23,77 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất rừng phòng hộ: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

456,84 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất rừng sản xuất: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

58,21 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất nuôi trồng thủy sản:  Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện 

là 3.674,56 ha, giảm 1,10 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất nông nghiệp khác: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

1,85 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

3.2.2.2. Đất phi nông nghiệp 

- Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 8.571,57 ha, tăng 46,38 

ha so với hiện trạng năm 2021. 

Cụ thể các loại đất phi nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 23,55 

ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất an ninh: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 5,90 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất cụm công nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

10,10 ha, tăng 0,42 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện 

là 30,06 ha, tăng 4,24 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 

2022 của huyện là 48,15 ha, tăng 0,14 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất phát triển hạ tầng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

2.403,98 ha, tăng 26,39 ha so với hiện trạng năm 2021. 

Cụ thể đất phát triển hạ tầng như sau: 
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+ Đất giao thông: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

953,19 ha, tăng 23,90 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất thủy lợi: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 1.210,48 ha, 

giảm 0,14 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất cơ sở văn hóa: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

5,59 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất cơ sở y tế:  Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 13,86 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 42,35 ha, giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 9,55 ha, tăng 1,56 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất công trình năng lượng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 9,70 ha, tăng 0,93 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 

2022 của huyện là 1,67 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 24,42 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

56,91 ha, giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 63,33 ha, tăng 0,20 ha so với hiện trạng năm 2021 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 

của huyện là 7,52 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

+ Đất chợ: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 5,42 ha, 

không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 3,93 ha, tăng 0,22 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 

2022 của huyện là 1,03 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

-  Đất ở tại nông thôn: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

1.077,48 ha, tăng 14,69 ha so với hiện trạng năm 2021. 
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-  Đất ở tại đô thị: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 42,45 

ha, tăng 1,07 ha so với hiện trạng năm 2021. 

-  Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 19,65 ha, giảm 0,73 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Nhu cầu sử dụng đất đến 

năm 2022 của huyện là 0,15 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 

10,50 ha, giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 4.894,41 ha; giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2021. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của 

huyện là 0,24 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

3.2.2.3. Đất chưa sử dụng 

- Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2022 của huyện là 18,97 ha, không biến 

động so với hiện trạng năm 2021. 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

3.3.1. Nhóm đất nông nghiệp   

-  Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 26.356,76 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 26.310,38 ha, chiếm 75,39 % diện tích 

tự nhiên; giảm 46,38 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất nông nghiệp giảm 46,38 ha do chuyển sang đất 

phi nông nghiệp như đất cụm công nghiệp 0,42 ha; đất thương mại, dịch vụ 4,10 

ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,17 ha; đất phát triển hạ tầng 26,15 ha; 

đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha; đất ở tại nông thôn 14,75 ha; đất ở tại đô thị 

0,75 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 46,38 ha. 

+ Diện tích đất nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2022 là 26.310,38 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất nông nghiệp là 26.310,38 ha, thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

209,46 ha; xã Nguyệt Hóa 927,13 ha; xã Đa Lộc 3.233,07 ha; xã Hòa Thuận 

1.018,63 ha; xã Mỹ Chánh 2.333,94 ha; xã Hòa Lợi 1.325,19 ha; xã Thanh Mỹ 
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1.903,93 ha; xã Phước Hảo 1.994,49 ha; xã Lương Hòa A 1.970,94 ha; xã Hưng 

Mỹ 1.729,75 ha; xã Lương Hòa 1.986,92 ha; xã Long Hòa 2.547,20 ha; xã Song 

Lộc 3.044,55 ha; xã Hòa Minh 2.085,18 ha. 

Cụ thể các loại đất nông nghiệp như sau: 

a) Đất trồng lúa 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 16.219,23 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 16.200,01 ha; chiếm 46,42 % diện tích 

tự nhiên; giảm 19,22 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất trồng lúa giảm 19,22 ha do chuyển sang đất cụm 

công nghiệp 0,33 ha; đất thương mại - dịch vụ 0,90 ha; đất phát triển hạ tầng 

12,99 ha; đất ở tại nông thôn 4,75 ha; đất ở tại đô thị 0,25 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 19,22 ha. 

+ Diện tích đất trồng lúa không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2022 là 16.200,01 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất lúa là 16.200,01 ha, thể hiện cụ thể đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 76,86  ha; xã 

Nguyệt Hóa 355,97  ha; xã Đa Lộc 2.666,96  ha; xã Hòa Thuận 642,98  ha; xã 

Mỹ Chánh 1.971,68  ha; xã Hòa Lợi 999,80  ha; xã Thanh Mỹ 1.415,96  ha; xã 

Phước Hảo 1.627,51  ha; xã Lương Hòa A 1.504,93  ha; xã Hưng Mỹ 1.010,45  

ha; xã Lương Hòa 1.213,80  ha; xã Long Hòa 42,47  ha; xã Song Lộc 2.420,43  

ha; xã Hòa Minh 250,20  ha. 

- Đồng thời theo Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 23/04/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (thống kê vào đất 

trồng lúa). Trong năm 2022, huyện Châu Thành chuyển 131,50 ha đất lúa 3 vụ và 

2 vụ sang đất trồng cây hàng năm khác là 17,50 ha; sang cây lâu năm 21,50 ha; 

kết hợp nuôi trồng thủy sản 61,50 ha; cụ thể chuyển đổi đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 0,50 ha; xã Đa Lộc 3,00 ha; 

xã Mỹ Chánh 6,00 ha; xã Thanh Mỹ 5,00 ha; xã Lương Hòa 3,00 ha; xã Lương 

Hòa A 13,50 ha; xã Nguyệt Hóa 7,50 ha; xã Song Lộc 5,50 ha; xã Hòa Thuận 

4,00 ha; xã Hòa Lợi 3,50 ha; xã Phước Hảo 60,00 ha; xã Hưng Mỹ 20,00 ha. 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 16.219,23 ha.  
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 16.200,01 ha; chiếm 46,42 % diện tích 

tự nhiên; giảm 19,22 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất chuyên trồng lúa nước giảm 19,22 ha do chuyển 

sang đất cụm công nghiệp 0,33 ha; đất thương mại- dịch vụ 0,90 ha; đất phát 

triển hạ tầng 12,99 ha; đất ở tại nông thôn 4,75 ha; đất ở tại đô thị 0,25 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 19,22 ha. 

+ Diện tích đất chuyên trồng lúa nước không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2022 là 16.200,01 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 16.200,01 ha, thể 

hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu 

Thành 76,86  ha; xã Nguyệt Hóa 355,97  ha; xã Đa Lộc 2.666,96  ha; xã Hòa 

Thuận 642,98  ha; xã Mỹ Chánh 1.971,68  ha; xã Hòa Lợi 999,80  ha; xã Thanh 

Mỹ 1.415,96  ha; xã Phước Hảo 1.627,51  ha; xã Lương Hòa A 1.504,93  ha; xã 

Hưng Mỹ 1.010,45  ha; xã Lương Hòa 1.213,80  ha; xã Long Hòa 42,47  ha; xã 

Song Lộc 2.420,43  ha; xã Hòa Minh 250,20  ha. 

b) Đất trồng cây hàng năm khác 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 328,16 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 325,87 ha; chiếm 0,93 % diện tích tự 

nhiên; giảm 2,29 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất trồng cây hàng năm khác giảm 2,29 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng 0,29 ha; đất ở tại nông thôn 2,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 2,29 ha. 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm 2022 là 325,87 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 325,87 ha, thể 

hiện cụ thể hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị 

trấn Châu Thành 0,25 ha; xã Đa Lộc 34,44 ha; xã Mỹ Chánh 42,41 ha; xã Thanh 

Mỹ 0,27  ha; xã Lương Hòa A 22,04  ha; xã Lương Hòa 43,31  ha; xã Song Lộc 

11,47 ha; xã Nguyệt Hóa 74,79  ha; xã Hòa Thuận 9,08  ha; xã Hòa Lợi 44,22   

ha; xã Phước Hảo 11,65  ha; xã Hưng Mỹ 22,85  ha; xã Long Hòa 6,59  ha; xã 

Hòa Minh 2,51  ha. 

- Ngoài ra, theo Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 23/04/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (thống kê vào 
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đất trồng lúa). Trong năm 2022, huyện Châu Thành chuyển đất lúa 3 vụ và 2 vụ 

sang đất trồng cây hàng năm khác là 48,50 ha, cụ thể đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 0,50 ha; xã Đa Lộc 2,00 ha; 

xã Mỹ Chánh 4,00 ha; xã Thanh Mỹ 3,50 ha; xã Lương Hòa 3,00 ha; xã Lương 

Hòa A 5,00 ha; xã Nguyệt Hóa 2,50 ha; xã Song Lộc 4,00 ha; xã Hòa Thuận 

1,00 ha; xã Hòa Lợi 3,00 ha; xã Phước Hảo 10,00 ha; xã Hưng Mỹ 10,00 ha. 

c) Đất trồng cây lâu năm 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 5.616,81 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5.593,04 ha, chiếm 16,03 % diện tích 

tự nhiên; giảm 23,77 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất trồng cây lâu năm giảm 23,77  ha do chuyển sang 

đất phi nông nghiệp: đất cụm công nghiệp 0,09 ha; đất thương mại - dịch vụ 

3,14 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,17 ha; đất phát triển hạ tầng 12,83 

ha; đất ở tại nông thôn 7,00 ha; đất ở tại đô thị 0,50 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 23,77 ha. 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2022 là 5.593,04 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất trồng cây lâu năm là 5.593,04 ha, thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

130,34 ha; xã Nguyệt Hóa 490,83 ha; xã Đa Lộc 525,78 ha; xã Hòa Thuận 

360,21 ha; xã Mỹ Chánh 313,30 ha; xã Hòa Lợi 276,02  ha; xã Thanh Mỹ 482,28  

ha; xã Phước Hảo 326,69  ha; xã Lương Hòa A 439,40  ha; xã Hưng Mỹ 497,57  

ha; xã Lương Hòa 718,72  ha; xã Long Hòa 136,87  ha; xã Song Lộc 610,46  ha; 

xã Hòa Minh 284,57  ha. 

+ Ngoài ra, theo Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 23/04/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (thống kê vào 

đất trồng lúa). Trong năm 2022, huyện Châu Thành chuyển đất lúa 3 vụ và 2 vụ 

sang đất trồng cây lâu năm là 21,50 ha cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã 

(thị trấn) như sau: xã Đa Lộc 1,00 ha; xã Mỹ Chánh 2,00 ha; xã Thanh Mỹ 1,50 

ha; xã Lương Hòa A 6,00 ha; xã Nguyệt Hóa 6,00 ha; xã Song Lộc 1,50 ha; xã 

Hòa Thuận 1,00 ha; xã Hòa Lợi 0,50 ha; xã Hưng Mỹ 3,00 ha. 

d) Đất rừng phòng hộ 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 456,84 ha.  
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 456,84 ha; chiếm 1,31 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022 diện tích đất rừng phòng hộ là 456,84 ha, thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hưng Mỹ 47,49 ha; xã Long Hòa 

353,29  ha; xã Hòa Minh 56,06  ha. 

e) Đất rừng sản xuất 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 58,21 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 58,21 ha; chiếm 0,17 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022 diện tích đất rừng sản xuất là 58,21 ha thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Long Hòa 23,74  ha; xã Hòa Minh 

34,47  ha. 

f) Đất nuôi trồng thủy sản 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 3.675,66 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 3.674,56 ha; chiếm 10,53 % diện tích 

tự nhiên; giảm 1,10 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất nuôi trồng thủy sản giảm 1,10 ha do chuyển sang 

đất phi nông nghiệp: đất thương mại dịch vụ 0,06 ha; đất phát triển hạ tầng 0,04 

ha; đất ở tại nông thôn 1,00 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 1,10 ha.  

+ Diện tích đất nuôi trồng thủy sản không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2022 là 3.674,56 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 3.674,56 ha, thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu 

Thành 2,01  ha; xã Đa Lộc 4,46  ha; xã Mỹ Chánh 6,55  ha; xã Thanh Mỹ 5,42  

ha; xã Lương Hòa A 4,57  ha; xã Lương Hòa 10,67  ha; xã Song Lộc 2,20  ha; 

xã Nguyệt Hóa 5,54  ha; xã Hòa Thuận 6,36  ha; xã Hòa Lợi 5,15  ha; xã Phước 

Hảo 28,63 ha; xã Hưng Mỹ 151,38  ha; xã Long Hòa 1.984,24 ha; xã Hòa Minh 

1.457,37  ha. 

+ Ngoài ra, theo Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 23/04/2021 của UBND 

tỉnh Trà Vinh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (thống kê vào 

đất trồng lúa). Trong năm 2022, huyện Châu Thành chuyển đất lúa 3 vụ và 2 vụ 

sang kết hợp nuôi trồng thủy sản là 61,50 ha cụ thể đến từng đơn vị hành chính 
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cấp xã (thị trấn) như sau: xã Lương Hòa A 2,50 ha; xã Hòa Thuận 2,00 ha; xã 

Phước Hảo 50,00 ha; xã Hưng Mỹ 7,00 ha. 

g) Đất nông nghiệp khác  

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 1,85 ha  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,85 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022 diện tích đất nông nghiệp khác là 1,85 ha; thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Đa Lộc 1,43  ha; xã Lương Hòa 

0,41  ha. 

3.3.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 8.525,20 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 8.571,57 ha; chiếm 24,56 % diện tích 

tự nhiên; tăng 46,38 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất phi nông nghiệp tăng 46,38 ha lấy từ đất trồng lúa 

19,22 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,29 ha; đất trồng cây lâu năm 23,77 ha; 

đất nuôi trồng thủy sản 1,10 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 46,38 ha. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2022 là 8.525,20 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất phi nông nghiệp là 8.571,57 ha, thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

134,32 ha; xã Nguyệt Hóa 250,46 ha; xã Đa Lộc 388,66 ha; xã Hòa Thuận 

409,75 ha; xã Mỹ Chánh 315,82 ha; xã Hòa Lợi 246,06 ha; xã Thanh Mỹ 221,96 

ha; xã Phước Hảo 344,17 ha; xã Lương Hòa A 319,91 ha; xã Hưng Mỹ 1.060,82 

ha; xã Lương Hòa 306,12 ha; xã Long Hòa 2.707,83 ha; xã Song Lộc 376,00 ha; 

xã Hòa Minh 1.489,70 ha. 

Cụ thể các loại đất phi nông nghiệp như sau: 

a) Đất quốc phòng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 23,55 ha. 

 - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 23,55 ha; chiếm 0,07 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 
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- Đến năm 2022 diện tích đất quốc phòng là 23,55 ha, thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Đa Lộc 2,20  ha; xã Hòa Lợi 0,96  ha; 

xã Lương Hòa A 4,51  ha; xã Hưng Mỹ 1,37  ha; xã Song Lộc 7,96  ha; xã Long 

Hòa 3,44  ha; xã Nguyệt Hóa 3,11  ha.  

b) Đất an ninh 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 5,90 ha. 

 - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,90 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022 diện tích đất an ninh là 5,90 ha; thể hiện cụ thể đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 1,96  ha; xã Đa 

Lộc 1,44  ha; xã Lương Hòa 2,50  ha. 

c) Đất cụm công nghiệp 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 9,68 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,10 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,42 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất cụm công nghiệp tăng 0,42 ha lấy từ đất trồng lúa 

0,33 ha; đất trồng cây lâu năm 0,09 ha. Để thực hiện Cụm công nghiệp Tân Ngại 

10,10 ha tại xã Lương Hòa A. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,42  ha. 

+ Diện tích đất cụm công nghiệp không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2022 là 9,68 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất cụm công nghiệp là 10,10 ha được phân bố 

trên địa bàn xã Lương Hòa A. 

d) Đất thương mại, dịch vụ 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 25,82 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 30,06 ha; chiếm 0,09 % diện tích tự 

nhiên; tăng 4,24 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất thương mại dịch vụ tăng 4,24 ha lấy từ đất trồng 

lúa 0,90 ha; đất trồng cây lâu năm 3,14 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,06 ha; đất ở 

tại nông thôn 0,03 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,11 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 4,24 ha. 
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+ Diện tích đất thương mại dịch vụ không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2022 là 25,82 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất thương mại dịch vụ là 30,06 ha, thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

0,86  ha; xã Nguyệt Hóa 3,62  ha; xã Đa Lộc 0,15  ha; xã Hòa Thuận 1,05  ha; xã 

Mỹ Chánh 1,83  ha; xã Hòa Lợi 4,41  ha; xã Thanh Mỹ 0,13  ha; xã Phước Hảo 

0,62  ha; xã Lương Hòa A 1,17  ha; xã Hưng Mỹ 2,78  ha; xã Lương Hòa 10,23   

ha; xã Long Hòa 0,33  ha; xã Song Lộc 2,30  ha; xã Hòa Minh 0,57  ha. 

Bảng 3.1: Danh mục công trình thương mại dịch vụ thực hiện trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 Cửa hàng xăng dầu Bội Ngọc 8 Xã Nguyệt Hóa 0,11     0,11 

2 Cửa hàng Petrolimnex 55 
Xã  

Lương Hòa A 
0,12     0,12 

3 Cửa hàng xăng dầu Mỹ Chánh Xã Mỹ Chánh 0,15     0,15 

4 Cửa hàng xăng dầu Lộc Thiện Xã Mỹ Chánh 0,02     0,02 

5 Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Du Xã Nguyệt Hóa 0,06     0,06 

6 Đất thương mại - dịch vụ 
Xã 

 Lương Hòa A 
0,06     0,06 

7 
Khu du lịch sinh thái kết hợp 

văn hóa Trà Vinh 
Xã Lương Hòa 3,37     3,37 

8 
Cửa hàng Vật liệu xây dựng 

Hưng Phát Đạt 
Xã Lương Hòa 0,24     0,24 

9 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 55 tờ 16 
TT.Châu Thành 0,11     0,11 

e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 48,01 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 48,15 ha; chiếm 0,14 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,14 ha so với hiện trạng năm 2021. Thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Chu chuyển tăng: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 0,17 ha lấy từ 

đất trồng cây lâu năm. Để thực hiện Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước tập 

trung liên xã Lương Hòa A - Lương Hòa, huyện Châu Thành 

+ Chu chuyển giảm: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 0,03 ha do 

chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,14 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm 2022 là 47,98 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 48,15 ha; 

thể hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Châu Thành 2,74  ha; xã Nguyệt Hóa 1,71 ha; xã Đa Lộc 2,20  ha; xã Hòa Thuận 

1,43  ha; xã Mỹ Chánh 11,53 ha; xã Hòa Lợi 1,56  ha; xã Phước Hảo 0,86  ha; xã 

Lương Hòa A 0,18 ha; xã Hưng Mỹ 0,17 ha; xã Lương Hòa 3,21 ha; xã Long 

Hòa 0,59  ha; xã Song Lộc 21,59  ha; xã Hòa Minh 0,37  ha. 

f) Đất phát triển hạ tầng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 2.377,59 ha 

 - Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 2.403,98 ha, chiếm 6,89 % diện tích 

tự nhiên; tăng 26,39 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất phát triển hạ tầng giảm 0,14 ha do chuyển sang 

đất sinh hoạt cộng đồng. 

+ Chu chuyển tăng: đất phát triển hạ tầng tăng 26,53 ha lấy từ đất trồng 

lúa 12,99 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,29 ha; đất trồng cây lâu năm 12,83 

ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 0,04 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 26,39 ha. 

+ Diện tích đất phát triển hạ tầng không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2022 là 2.377,45 ha. 

- Đến năm 2022 diện tích đất phát triển hạ tầng là 2.403,98 ha, thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

71,26 ha; xã Nguyệt Hóa 138,10 ha; xã Đa Lộc 300,15 ha; xã Hòa Thuận 108,96 

ha; xã Mỹ Chánh 194,72 ha; xã Hòa Lợi 148,16 ha; xã Thanh Mỹ 145,35 ha; xã 

Phước Hảo 222,17 ha; xã Lương Hòa A 186,87 ha; xã Hưng Mỹ 182,00 ha; xã 

Lương Hòa 165,56 ha; xã Long Hòa 153,59 ha; xã Song Lộc 206,08 ha; xã Hòa 

Minh 180,99 ha. 
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Cụ thể đất phát triển hạ tầng như sau: 

f.1. Đất giao thông 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 929,29 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 953,19 ha; chiếm 2,73 % diện tích tự 

nhiên; tăng 23,90 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất giao thông tăng 23,90 ha, lấy từ đất trồng lúa 

11,20 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,24 ha; đất trồng cây lâu năm 11,62 ha; 

đất nuôi trồng thuỷ sản 0,04 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha; đất 

cơ sở giáo dục và đào tạo 0,16 ha; đất công trình năng lượng 0,02 ha; đất cơ sở 

tôn giáo 0,05 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  0,22 ha; đất ở tại đô thị 0,04 ha; 

đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,26 ha; đất tín ngưỡng 0,01 ha; đất sông, ngòi, 

kênh, rạch 0,01 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 23,90 ha. 

+ Diện tích đất giao thông không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2022 là 929,29 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất giao thông là 953,19 ha, thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 33,12  ha; xã 

Nguyệt Hóa 52,51 ha; xã Đa Lộc 113,36 ha; xã Hòa Thuận 47,74  ha; xã Mỹ Chánh 

79,73 ha; xã Hòa Lợi 80,07 ha; xã Thanh Mỹ 45,67  ha; xã Phước Hảo 82,68  ha; xã 

Lương Hòa A 99,02  ha; xã Hưng Mỹ 48,22  ha; xã Lương Hòa 63,22  ha; xã Long 

Hòa 57,56  ha; xã Song Lộc 100,49  ha; xã Hòa Minh 49,80  ha. 

Bảng 3.2: Danh mục công trình giao thông thực hiện trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 
Đường Vành đai 3, thành phố 

Trà Vinh 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,80   0,80 

2 
Đường kết nối Quốc lộ 53 với 

đường cây ăn trái  

Xã  

Nguyệt Hóa 
8,79  8,79 

3 

Nâng cấp, mở rộng đường 

GTNT ấp Hương Phụ A-B, xã 

Đa Lộc kết nối đường tránh 

Cống Đa Lộc, thị trấn Châu 

Thành 

TT. 

 Châu Thành 

 Xã Đa Lộc 

0,50  0,50 
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STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

4 
Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 

15, huyện Châu Thành  

TT.  

Châu Thành 
4,10     4,10 

5 

Nâng cấp mở rộng đường nhựa 

135 đoạn từ Quốc lộ 53 đến 

đường kết nối vùng cây ăn trái 

(Quốc lộ 60) thuộc ấp Bến Có - 

ấp Trà Đét, xã Nguyệt Hóa 

Xã  

Nguyệt Hóa 
0,60     0,60 

6 
Đường DM thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
1,60    1,60   

7 

Nâng cấp, mở rộng các tuyến 

đường nội ô thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành 

TT.  

Châu Thành 
7,50    7,50   

8 

Đường kết nối đường tỉnh 911 

đến hàng rào Công ty TNHH 

TM và SX Bảo Tiên 

Xã  

Song Lộc 
0,67   0,67    

f.2. Đất thủy lợi 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 1.210,62 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.210,48 ha; chiếm 3,47 % diện tích 

tự nhiên; giảm 0,14 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất thủy lợi giảm 0,14 ha do chuyển sang đất sinh 

hoạt cộng đồng. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,14 ha. 

+ Diện tích đất thủy lợi không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2022 

là 1.210,48 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất thủy lợi là 1.210,48 ha; thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 6,85  ha; xã 

Nguyệt Hóa 70,37 ha; xã Đa Lộc 172,89  ha; xã Hòa Thuận 38,60 ha; xã Mỹ Chánh 

90,92  ha; xã Hòa Lợi 52,23  ha; xã Thanh Mỹ 93,18  ha; xã Phước Hảo 130,03  ha; 

xã Lương Hòa A 71,83  ha; xã Hưng Mỹ 123,62  ha; xã Lương Hòa 67,19  ha; xã 

Long Hòa 83,33  ha; xã Song Lộc 93,26  ha; xã Hòa Minh 116,18  ha. 

f.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa  

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 5,59 ha. 
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- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,59 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở văn hóa là 5,59 ha, thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 4,18   

ha; xã Hòa Lợi 1,29 ha; xã Thanh Mỹ 0,03  ha; xã Hưng Mỹ 0,02  ha; xã Lương 

Hòa 0,03  ha; xã Hòa Minh 0,03  ha. 

f.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 13,86 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 13,86 ha; chiếm 0,04 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở y tế là 13,86 ha, thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 0,99   ha; 

xã Nguyệt Hóa 8,40 ha; xã Đa Lộc 0,23 ha; xã Hòa Thuận 0,34 ha; xã Mỹ Chánh 

0,24  ha; xã Hòa Lợi 0,23  ha; xã Thanh Mỹ 0,12  ha; xã Phước Hảo 0,05  ha; xã 

Lương Hòa A 0,17  ha; xã Hưng Mỹ 0,10  ha; xã Lương Hòa 1,93  ha; xã Long 

Hòa 0,46  ha; xã Song Lộc 0,13  ha; xã Hòa Minh 0,47  ha. 

f.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 42,36 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 42,35 ha; chiếm 0,12 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 0,15 ha 

do lấy từ đất trồng lúa. Để thực hiện Nâng cấp, sửa chữa phòng chức năng 

Trường Mẫu giáo Hoa Sen (điểm Bót Chếch), xã Lương Hòa. 

+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 0,16 ha 

do chuyển sang đất giao thông. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,01 ha. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm 2022 là 42,20 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở giáo dục và đào tạo là 42,35 ha, thể 

hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Châu Thành 4,81   

ha; xã Nguyệt Hóa 1,05  ha; xã Đa Lộc 2,43  ha; xã Hòa Thuận 2,53  ha; xã Mỹ 

Chánh 10,84  ha; xã Hòa Lợi 2,08  ha; xã Thanh Mỹ 1,63  ha; xã Phước Hảo 
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1,79  ha; xã Lương Hòa A 3,36  ha; xã Hưng Mỹ 1,44  ha; xã Lương Hòa 1,88  

ha; xã Long Hòa 2,89  ha; xã Song Lộc 2,76  ha; xã Hòa Minh 2,85  ha. 

f.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 7,99 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 9,55 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; tăng 1,56 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 1,56 ha do 

lấy từ đất trồng lúa 1,12 ha; đất trồng cây lâu năm 0,44 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,56 ha. 

+ Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích 

sử dụng trong năm 2022 là 7,99 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở thể dục thể thao là 9,55 ha, thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

0,05  ha; xã Nguyệt Hóa 0,37  ha; xã Đa Lộc ha; xã Hòa Thuận 1,65  ha; xã Mỹ 

Chánh 0,52  ha; xã Hòa Lợi 0,34  ha; xã Thanh Mỹ 1,06  ha; xã Lương Hòa A 

1,15  ha; xã Hưng Mỹ 0,63  ha; xã Lương Hòa 0,78  ha; xã Long Hòa 1,68  ha; 

xã Song Lộc 0,78  ha; xã Hòa Minh 0,56  ha. 

Bảng 3.3: Danh mục công trình thể dục thể thao thực hiện trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích  

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 Sân vận động xã Song Lộc Xã Song Lộc 0,78   0,78 

2 Sân vận động xã Lương Hòa Xã Lương Hòa 0,78   0,78 

f.7. Đất công trình năng lượng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 8,77 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 9,70 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,93 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất công trình năng lượng tăng 0,95 ha, lấy từ đất 

trồng lúa 0,52 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,05 ha; đất trồng cây lâu năm 

0,35 ha; đất ở tại nông thôn 0,03 ha. 
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+ Chu chuyển giảm: đất công trình năng lượng giảm 0,02 ha do chuyển 

sang đất giao thông. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,93 ha. 

+Diện tích đất công trình năng lượng không thay đổi mục đích sử dụng 

trong  năm 2022 là 8,75 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất công trình năng lượng là 9,70 ha, thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

0,89  ha; xã Nguyệt Hóa 0,24  ha; xã Đa Lộc 0,34  ha; xã Song Lộc 0,26  ha; xã 

Mỹ Chánh 1,40  ha; xã Hưng Mỹ 0,05  ha; xã Thanh Mỹ 0,34  ha; xã Lương Hòa 

A 0,83  ha; xã Hòa Minh 0,09  ha; xã Lương Hòa 5,27  ha.  

Bảng 3.4: Danh mục công trình năng lượng thực hiện trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 
Phân pha dây dẫn ĐD 110 kV 

Vũng Liêm - Trà Vinh  

TT. Châu 

Thành; Xã 

Nguyệt Hóa, Xã 

Lương Hòa A; 

Xã Đa Lộc, Xã 

Lương Hòa 

0,32   0,32 

2 

Đường dây 2 mạch từ trạm 

220 kV Trà Vinh 2 - trạm 

110 kV Cầu Kè 

Xã Lương Hòa, 

 Xã Song Lộc 
0,51   0,51 

3 

Cải tạo nâng tiết diện dây phân 

pha từ ACSR240 thành 2 

ACSR240 từ Trà Vinh đi 

Duyên Hải (Duyên Trà) 

 Xã Đa Lộc,  

Xã Mỹ Chánh 
0,12   0,12 

f.8. Đất công trình bưu chính, viễn thông 

- Hiện trạng năm 2021 là 1,67 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,67 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông  là 1,67 

ha, thể hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn 

Châu Thành 0,29 ha; xã Nguyệt Hóa 0,03 ha; xã Mỹ Chánh 0,05 ha; xã Hòa 

Thuận 0,02 ha; xã Thanh Mỹ 0,05 ha; xã Phước Hảo 0,03 ha; xã Lương Hòa A 

0,46 ha; xã Hưng Mỹ 0,08 ha; xã Lương Hòa 0,02 ha; xã Long Hòa 0,03 ha; xã 

Song Lộc 0,14 ha; xã Hòa Minh 0,48 ha. 
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f.9. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 24,42 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 24,42 ha; chiếm 0,07 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 24,42 ha, thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Đa Lộc 0,62 ha; xã Hòa 

Thuận 4,71 ha; xã Hòa Lợi 0,70  ha; xã Lương Hòa A 0,28 ha; xã Long Hòa 0,97   

ha; xã Lương Hòa  17,14  ha.  

f.10. Đất cơ sở tôn giáo 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 56,96 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 56,91 ha; chiếm 0,16 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: Đất cơ sở tôn giáo giảm 0,05 ha do chuyển sang đất 

giao thông. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,05 ha. 

+ Diện tích đất cơ sở tôn giáo không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2022 là 56,91 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở tôn giáo là 56,91 ha, thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 10,67   

ha; xã Nguyệt Hóa 2,22  ha; xã Đa Lộc 3,33  ha; xã Hòa Thuận 7,97  ha; xã Mỹ 

Chánh 4,26  ha; xã Hòa Lợi 6,51  ha; xã Thanh Mỹ 0,28  ha; xã Phước Hảo 4,18   

ha; xã Lương Hòa A 4,46  ha; xã Hưng Mỹ 1,40  ha; xã Lương Hòa 5,05  ha; xã 

Long Hòa 1,43  ha; xã Song Lộc 2,30  ha; xã Hòa Minh 2,83  ha. 

f.11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 63,13 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 63,33 ha; chiếm 0,18 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,20 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

tăng 0,42 ha do lấy từ đất trồng cây lâu năm. Để thực hiện Nghĩa trang nhân dân 

xã Song Lộc. 

+ Chu chuyển giảm: đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

giảm 0,22 ha do chuyển sang đất giao thông. 
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+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,20 ha. 

+ Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không 

thay đổi mục đích sử dụng trong năm 2022 là 62,91 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa là 63,33 ha, thể 

hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu 

Thành 7,67  ha; xã Nguyệt Hóa 2,74  ha; xã Đa Lộc 0,77  ha; xã Hòa Thuận 5,35   

ha; xã Mỹ Chánh 6,55  ha; xã Hòa Lợi 4,28  ha; xã Thanh Mỹ 2,99  ha; xã Phước 

Hảo 3,16  ha; xã Lương Hòa A 3,81  ha; xã Hưng Mỹ 5,85  ha; xã Lương Hòa 

2,84   ha; xã Long Hòa 4,86  ha; xã Song Lộc 5,61  ha; xã Hòa Minh 6,83  ha. 

f.12. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 7,52 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 7,52 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất cơ sở dịch vụ xã hội là 7,52 ha; thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: thị trấn Châu Thành 1,33 ha; xã 

Đa Lộc 6,19 ha. 

f.13. Đất chợ 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 5,42 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 5,42 ha; chiếm 0,02 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2021.  

- Đến năm 2022, diện tích đất chợ là 5,42 ha, thể hiện cụ thể đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 0,43  ha; xã 

Hòa Thuận 0,05  ha; xã Mỹ Chánh 0,21 ha; xã Hòa Lợi 0,43 ha; xã Phước Hảo 

0,24  ha; xã Lương Hòa A 1,49  ha; xã Hưng Mỹ 0,59  ha; xã Lương Hòa 0,21   

ha; xã Long Hòa 0,37 ha; xã Song Lộc 0,35  ha; xã Hòa Minh 0,88  ha; xã 

Nguyệt Hóa 0,18  ha.  

g) Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 3,71 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022là 3,93 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,22 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 
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+ Chu chuyển tăng: đất sinh hoạt cộng đồng tăng 0,22 ha lấy từ đất trồng 

cây lâu năm 0,04 ha; đất phát triển hạ tầng 0,14 ha; đất sông, ngòi, kênh, rạch 

0,04 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 0,22 ha. 

+ Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2022 là 3,71 ha.  

- Đến năm 2022, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 3,93 ha, thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

0,05  ha; xã Nguyệt Hóa 0,34  ha; xã Đa Lộc 0,43  ha; xã Hòa Thuận 0,16  ha; xã 

Mỹ Chánh 0,09  ha; xã Hòa Lợi 0,35  ha; xã Thanh Mỹ 0,25  ha; xã Phước Hảo 

0,44  ha; xã Lương Hòa A 0,20  ha; xã Hưng Mỹ 0,11  ha; xã Lương Hòa 0,18  ha; 

xã Long Hòa 0,56  ha; xã Song Lộc 0,27  ha; xã Hòa Minh 0,48  ha. 

Bảng 3.5: Danh mục công trình sinh hoạt cộng đồng thực hiện trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 
Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 Nhà văn hóa ấp Rạch Gốc Xã Long Hòa 0,14   0,14 

2 Nhà văn hóa ấp Đai Tèn Xã Lương Hòa A 0,04   0,04 

3 Nhà văn hóa ấp Kỳ La Xã Hòa Thuận 0,04   0,04 

4 
Nhà văn hóa ấp Đa Hòa, 

xã Phước Hảo 
Xã Phước Hảo 0,04 0,04  

h) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 1,07 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1,07 ha; không biến động so với hiện 

trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 1,07 ha, 

thể hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Hòa Thuận 0,37 

ha; xã Hưng Mỹ 0,10 ha; xã Long Hòa 0,34 ha; xã Hòa Minh 0,07 ha; xã Nguyệt 

Hóa 0,20 ha. 
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i) Đất ở tại nông thôn 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 1.062,79 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 1.077,48 ha; chiếm 3,09 % diện tích tự 

nhiên; tăng 14,69 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất ở tại nông thôn tăng 14,75 ha, lấy từ đất trồng lúa 

4,75 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,00 ha; đất trồng cây lâu năm 7,00 ha; đất 

nuôi trồng thuỷ sản 1,00 ha.  

+ Diện tích tăng chủ yếu do đáp ứng nhu cầu người dân chuyển mục đích 

từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn. 

+ Chu chuyển giảm: đất ở tại nông thôn giảm 0,06 ha do chuyển sang đất 

thương mại dịch vụ 0,03 ha; đất phát triển hạ tầng 0,03 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: tăng 14,69 ha. 

+ Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng trong 

năm 2022 là 1.062,73 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất ở tại nông thôn là 1.077,48 ha, thể hiện cụ 

thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: xã Đa Lộc 81,43  ha; xã Hòa 

Thuận 92,39  ha; xã Mỹ Chánh 85,85  ha; xã Hòa Lợi 89,93  ha; xã Thanh Mỹ 

75,00  ha; xã Phước Hảo 88,80  ha; xã Lương Hòa A 72,89  ha; xã Hưng Mỹ 

83,36  ha; xã Lương Hòa 87,61  ha; xã Long Hòa 55,81  ha; xã Song Lộc 101,75  

ha; xã Hòa Minh 93,27  ha; xã Nguyệt Hóa 69,39  ha. 

j) Đất ở tại đô thị 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 41,38 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 42,45 ha; chiếm 0,12 % diện tích tự 

nhiên; tăng 1,07 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển tăng: đất ở tại đô thị tăng 1,11 ha, lấy từ đất trồng lúa 0,25 

ha; đất trồng cây lâu năm 0,50 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,36 ha.  

+ Cân đối tăng giảm: tăng 1,07 ha. 

+ Diện tích đất ở tại đô thị không thay đổi mục đích sử dụng trong năm 

2022 là 41,34 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất ở tại đô thị là 42,45 ha; được phân bố trên 

địa bàn thị trấn Châu Thành 42,45  ha. 
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Bảng 3.6: Danh mục công trình đất ở tại đô thị thực hiện trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 

STT Hạng mục Địa điểm 

Diện tích 

kế hoạch 

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

(ha) 

Diện tích 

tăng thêm 

(ha) 

1 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 156 tờ 16 

TT.  

Châu Thành 
0,01   0,01 

2 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 610 tờ 16 

TT.  

Châu Thành 
0,13   0,13 

3 
Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 103 tờ 16 

TT. 

 Châu Thành 
0,22   0,22 

4 

Dự báo đất ở hộ gia đình cá 

nhân xin chuyển mục đích thị 

trấn Châu Thành 

TT. 

 Châu Thành 
0,75   0,75  

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 20,38 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 19,65 ha, chiếm 0,06 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,73 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 0,73 ha do chuyển 

sang thương mại dịch vụ 0,11 ha; đất phát triển hạ tầng 0,26 ha; đất ở tại đô thị 

0,36 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,73 ha. 

+ Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan không thay đổi mục đích sử dụng 

trong năm 2022 là 19,65 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 19,65 ha; thể 

hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu 

Thành 7,99  ha; xã Nguyệt Hóa 1,85  ha; xã Đa Lộc 0,49  ha; xã Hòa Thuận 0,38   

ha; xã Mỹ Chánh 0,84  ha; xã Hòa Lợi 0,42  ha; xã Thanh Mỹ 0,36  ha; xã Phước 

Hảo 0,78  ha; xã Lương Hòa A 0,52  ha; xã Hưng Mỹ 0,22  ha; xã Lương Hòa 

2,76   ha; xã Long Hòa 1,74  ha; xã Song Lộc 0,80  ha; xã Hòa Minh 0,49  ha. 

l) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 0,15 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,15 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2021. 
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- Đến năm 2022, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 

0,15 ha; được phân bố trên địa bàn thị trấn Châu Thành.  

m) Đất tín ngưỡng 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 10,51 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 10,50 ha, chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất tín ngưỡng giảm 0,01 ha do chuyển sang đất 

giao thông. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,01 ha. 

+ Diện tích đất tín ngưỡng không thay đổi mục đích sử dụng đất trong 

năm 2022 là 10,50 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất tín ngưỡng là 10,50 ha, thể hiện cụ thể đến 

từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 0,52  ha; 

xã Nguyệt Hóa 0,26 ha; xã Đa Lộc 0,16 ha; xã Hòa Thuận 0,37 ha; xã Mỹ Chánh 

1,32  ha; xã Hòa Lợi 0,27  ha; xã Thanh Mỹ 0,86  ha; xã Phước Hảo 1,28  ha; xã 

Lương Hòa A 0,29  ha; xã Hưng Mỹ 1,23  ha; xã Lương Hòa 0,50  ha; xã Long 

Hòa 1,23  ha; xã Song Lộc 0,39  ha; xã Hòa Minh 1,84  ha. 

n) Đất sông, ngòi, kênh, rạch 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 4.894,46 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 4.894,41 ha; chiếm 14,02 % diện tích 

tự nhiên; giảm 0,05 ha so với hiện trạng năm 2021, thể hiện cụ thể như sau: 

+ Chu chuyển giảm: đất sông, ngòi, kênh, rạch giảm 0,05 ha do chuyển 

sang đất phát triển hạ tầng 0,01 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,04 ha. 

+ Cân đối tăng giảm: giảm 0,05 ha. 

+ Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch không thay đổi mục đích sử dụng 

đất trong năm 2022 là 4.894,41 ha. 

- Đến năm 2022, diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch là 4.894,41 ha; thể 

hiện cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu 

Thành 6,33  ha; xã Hòa Thuận 204,68  ha; xã Mỹ Chánh 19,64  ha; xã Phước Hảo 

29,22  ha; xã Lương Hòa A 43,09  ha; xã Hưng Mỹ 789,44  ha; xã Lương Hòa 

33,47  ha; xã Long Hòa 2.490,20  ha; xã Song Lộc 34,86  ha; xã Hòa Minh 

1.211,62  ha; xã Nguyệt Hóa 31,87  ha.  
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o) Đất phi nông nghiệp khác 

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 0,24 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 0,24 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất phi nông nghiệp khác là 0,24 ha; thể hiện 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: thị trấn Châu Thành 

0,01 ha; xã Lương Hòa A 0,09 ha; xã Hưng Mỹ 0,05 ha; xã Lương Hòa 0,09 ha. 

3.3.3. Đất chưa sử dụng  

- Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 là 18,97 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 18,97 ha, chiếm 0,05 % diện tích tự 

nhiên, không biến động so với hiện trạng năm 2021. 

- Đến năm 2022, diện tích đất chưa sử dụng là 18,97 ha; thể hiện cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau: xã Lương Hòa 4,44  ha; xã 

Song Lộc 0,55  ha; xã Phước Hảo 1,66  ha; xã Long Hòa 12,31  ha. 

3.3.4. Chỉ tiêu sử dụng đất khu chức năng 

-  Đất đô thị: Đến năm 2022, diện tích đất đô thị là 343,78 ha bao gồm 

toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn Châu Thành. Trong đó đất nông nghiệp 

là 209,46 ha; chiếm 60,93 % diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 134,32 

ha; chiếm 39,07 % diện tích tự nhiên. 

- Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu 

vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm): Kế hoạch năm 2022, diện tích 

khu sản xuất nông nghiệp là 20.703,40 ha phân bổ theo từng đơn vị hành 

chính cấp xã (thị trấn) như sau: TT.Châu Thành 196,84 ha; xã Đa Lộc 

3.033,10 ha; xã Mỹ Chánh 2.170,73 ha; xã Thanh Mỹ 1.803,32 ha; xã Lương 

Hòa A 1.847,12 ha; xã Lương Hòa 1.835,90 ha; xã Song Lộc 2.879,34 ha; xã 

Nguyệt Hóa 804,46 ha; xã Hòa Thuận 953,04 ha; xã Hòa Lợi 1.212,03 ha; xã 

Phước Hảo 1.856,49 ha; xã Hưng Mỹ 1.432,62 ha; xã Long Hòa 170,38 ha; xã 

Hòa Minh 508,04 ha. 

- Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất): Kế hoạch năm 2022, diện tích khu lâm nghiệp là 515,05 ha trong đó 

diện tích đất rừng phòng hộ là 456,84 ha; chiếm 88,70 % diện tích khu lâm 

nghiệp; diện tích đất rừng sản xuất là 58,21 ha; chiếm 11,30 % diện tích khu lâm 
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nghiệp. Diện tích khu lâm nghiệp phân bổ theo từng đơn vị hành chính cấp xã 

như sau: xã Hưng Mỹ 47,49 ha; xã Long Hòa 377,03 ha; xã Hòa Minh 90,53 ha. 

- Khu du lịch: Kế hoạch năm 2022, diện tích khu vực du lịch là 3,37 ha 

gồm Khu du lịch sinh thái kết hợp văn hóa Trà Vinh 3,37 ha tại xã Lương Hòa. 

- Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp): 

Kế hoạch năm 2022, diện tích Khu phát triển công nghiệp là  10,10 ha trong 

đó: đất cụm công nghiệp là 10,10 ha bao gồm cụm công nghiệp Tân Ngại 

10,10 ha tại xã Lương Hòa A 

- Khu thương mại - dịch vụ: Kế hoạch năm 2022, diện tích Khu thương 

mại - dịch vụ là 30,06 ha; phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) 

như sau: TT. Châu Thành 0,86 ha; xã Đa Lộc 0,15 ha; xã Mỹ Chánh 1,83 ha; xã 

Thanh Mỹ 0,13 ha; xã Lương Hòa A 1,17 ha; xã Lương Hòa 10,23 ha; xã Song 

Lộc 2,30 ha; xã Nguyệt Hóa 3,62 ha; xã Hòa Thuận 1,05 ha; xã Hòa Lợi 4,41 

ha; xã Phước Hảo 0,62 ha; xã Hưng Mỹ 2,78 ha; xã Long Hòa 0,33 ha; xã Hòa 

Minh 0,57 ha. 

- Khu dân cư nông thôn: Kế hoạch năm 2022, diện tích khu dân cư 

nông thôn là 9.169,92 ha phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như sau: 

xã Đa Lộc 926,82 ha; xã Mỹ Chánh 569,36 ha; xã Thanh Mỹ 658,63 ha; xã 

Lương Hòa A 892,96 ha; xã Lương Hòa 1.393,64 ha; xã Song Lộc 1.280,38 

ha; xã Nguyệt Hóa 536,05 ha; xã Hòa Thuận 647,24 ha; xã Hòa Lợi 556,76 ha; 

xã Phước Hảo 447,79 ha; xã Hưng Mỹ 632,05 ha; xã Long Hòa 311,46 ha; xã 

Hòa Minh 316,79 ha. 

- Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: Kế hoạch 

năm 2022, diện tích Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn là 

45,41 ha; phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn) như sau:  xã Đa 

Lộc 2,20 ha; xã Mỹ Chánh 11,53 ha; xã Thanh Mỹ ha; xã Lương Hòa A 0,18 

ha; xã Lương Hòa 3,21 ha; xã Song Lộc 21,59 ha; xã Nguyệt Hóa 1,71 ha; xã 

Hòa Thuận 1,43 ha; xã Hòa Lợi 1,56 ha; xã Phước Hảo 0,86 ha; xã Hưng Mỹ 

0,17 ha; xã Long Hòa 0,59 ha; xã Hòa Minh 0,59 ha. 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Xác định các loại đất cần chuyển mục đích theo hướng dẫn tại Thông tư số 

01/2021/TT-BTNMT 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, bao gồm các trường 

hợp được quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai.  
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Đối với huyện Châu Thành, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tổng diện 

tích các loại đất cần chuyển mục đích là 46,38 ha. Cụ thể như sau: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp là 19,22 ha, cụ thể: thị 

trấn Châu Thành 2,37 ha; xã Nguyệt Hóa 8,43 ha; xã Đa Lộc 0,34 ha; xã Hòa 

Thuận 0,75 ha; xã Mỹ Chánh 0,29 ha; xã Hòa Lợi 0,75 ha; xã Thanh Mỹ 0,25 

ha; xã Phước Hảo 0,50 ha; xã Lương Hòa A 1,25 ha; xã Hưng Mỹ 1,30 ha; xã 

Lương Hòa 1,83 ha; xã Song Lộc 1,16 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,29 

ha, cụ thể: xã Đa Lộc 0,10 ha; xã Mỹ Chánh 0,25 ha; xã Thanh Mỹ 0,10 ha; xã 

Lương Hòa A 0,10 ha; xã Lương Hòa 0,27 ha; xã Song Lộc 0,13 ha; xã Nguyệt 

Hóa 0,49 ha; xã Hòa Thuận 0,10 ha; xã Phước Hảo 0,25 ha; xã Hưng Mỹ 0,50 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 23,77 ha, 

cụ thể: thị trấn Châu Thành 7,35 ha; xã Nguyệt Hóa 2,47 ha; xã Đa Lộc 0,64 ha; 

xã Hòa Thuận 0,54 ha; xã Mỹ Chánh 0,69 ha; xã Hòa Lợi 0,50 ha; xã Thanh Mỹ 

0,50 ha; xã Phước Hảo 0,50 ha; xã Lương Hòa A 0,85 ha; xã Hưng Mỹ 3,80 ha; 

xã Lương Hòa 3,92 ha; xã Long Hòa 0,50 ha; xã Song Lộc 1,01 ha; xã Hòa 

Minh 0,50 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp là 1,10 ha, cụ 

thể: xã Hòa Minh 0,50 ha; xã Lương Hòa 0,06 ha; xã Nguyệt Hóa 0,04 ha; xã 

Long Hòa 0,50 ha. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 0,36 ha trên 

địa bàn thị trấn Châu Thành 0,36 ha. 

Bảng 3.7: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) 

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

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp   46,38  

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 19,22  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 19,22  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 2,29  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 23,77  

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN   
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) 

 Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,10  

1.8 Đất làm muối LMU/PNN   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN   

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 
    

  Trong đó:     

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP   

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS   

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU   

2.5 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 
HNK/NTS   

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU   

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RPH/NKR(a)   

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RDD/NKR(a)   

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 
RSX/NKR(a)   

  Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)   

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 
PKO/OCT 0,36  

3.5. Diện tích đất cần thu hồi 

Bảng 3.8: Diện tích đất cần thu hồi 

Số 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) TT 

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

1 Đất nông nghiệp NNP 26,57  

1.1 Đất trồng lúa LUA 13,32  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 13,32  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,29  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 12,92  
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Số 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) TT 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX   

  Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,04  

1.8 Đất làm muối LMU   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 0,83  

2.1 Đất quốc phòng CQP   

2.2 Đất an ninh CAN   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,03  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

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

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 0,45  

2.9.1 Đất giao thông DGT   

2.9.2 Đất thủy lợi DTL   

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH   

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT   

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,16  

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT   

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 0,02  

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV   

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữu quốc gia DKG   

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA   

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,05  

2.9.13 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,22  

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

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   

2.9.16 Đất chợ DCH   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,03  
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Số 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng diện 

tích (ha) TT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,04  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,26  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,01  

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,01  

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án trong năm 2022 

và cập nhật chuẩn hóa số liệu hiện trạng sử dụng đất của các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện Châu Thành cần phải thực hiện thu hồi  27,40 ha, diện tích loại đất cụ 

thể như sau:  

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 26,57 ha, bao gồm:  

+ Đất trồng lúa cần thu hồi 13,32 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã, thị trấn như sau: thị trấn Châu Thành 2,12 ha; xã Đa Lộc 0,09 ha; xã 

Lương Hòa A 0,38 ha; xã Lương Hòa 0,66  ha; xã Song Lộc 0,91 ha; xã Nguyệt 

Hóa 8,32 ha; xã Hưng Mỹ 0,80 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác cần thu hồi 0,29 ha. Phân bố đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã, thị trấn như sau: xã Lương Hòa 0,02 ha; xã Song Lộc 0,03 

ha; xã Nguyệt Hóa 0,24 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm cần thu hồi 12,92 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp xã, thị trấn như sau: thị trấn Châu Thành 6,85 ha; xã Đa Lộc 

0,14 ha; xã Lương Hòa A 0,12 ha; xã Lương Hòa 0,57 ha; xã Song Lộc 0,51 ha; 

xã Nguyệt Hóa 1,41 ha; xã Hưng Mỹ 3,30 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản cần thu hồi 0,04 ha trên địa bàn xã Nguyệt Hóa 

0,04 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 0,83 ha, trong đó: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cần thu hồi 0,03 ha trên địa bàn thị 

trấn Châu Thành. 

+ Đất phát triển hạ tầng cần thu hồi 0,45 ha trên địa bàn thị trấn Châu 

Thành 0,24 ha; xã Nguyệt Hóa 0,21 ha. 
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+ Đất ở tại nông thôn cần thu hồi 0,03 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp xã như sau: xã Lương Hòa 0,01 ha; xã Song Lộc 0,01 ha; xã Nguyệt 

Hóa 0,01 ha. 

+ Đất ở tại đô thị cần thu hồi 0,04 ha trên địa bàn thị trấn Châu Thành. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan cần thu hồi 0,26 ha trên địa bàn thị trấn 

Châu Thành. 

+ Đất tín ngưỡng cần thu hồi 0,01 ha trên địa bàn thị trấn Châu Thành. 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch cần thu hồi 0,01 ha trên địa bàn thị trấn 

Châu Thành. 

3.6. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện chưa có kế hoạch đưa đất chưa sử 

dụng vào sử dụng. 

3.7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch (bao gồm 

các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các 

công trình, dự án của cấp lập kế hoạch) 

Chi tiết được thể hiện trong Biểu 10/CH 

3.8. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất 

a. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, dựa trên các căn cứ chính sau: 

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

quy định về giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi  trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất; 
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- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điểu chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất; 

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về Sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020–

2025) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết 97/2019/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Trà Vinh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục 

đích đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về ban hành Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

- Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về sửa đổi, bổ sung một số điều bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh; 

b. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

Tính toán chi phí bồi thường các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng 

đất chỉ tính toán về bồi thường đất và hỗ trợ về đất theo giá cụ thể bình quân; 

các chi phí về bồi thường tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình khác, mồ 

mả, cây cối, hoa màu,... chưa được tính toán, việc tính toán các chi phí này sẽ 

được tính toán cụ thể, chi tiết khi triển khai lập phương án chi tiết của chủ đầu tư 

công trình, dự án của các cơ quan liên quan khác. 

Tính toán các khoản thu từ chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, đấu 

giá quyền sử dụng đất được tính theo đơn giá của tỉnh, và sẽ kéo dài nhiều năm 

mới có được số tiền dự toán. Chi phí bồi thường đất được bố trí trong dự toán 

thu chi chỉ mang tính khái toán, chưa đủ cơ sở căn cứ lập dự án nhưng có đủ cơ 

sở để các chủ đầu tư xác định được nguồn vốn phải cần có để thực hiện bồi 

thường, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án. 

Cụ thể dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 như sau: 
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Bảng 3.9: Cân đối thu chi trong năm kế hoạch 

TT Nội dung 

Diện 

tích 

(ha) 

Giá đất gốc 

(đồng/m2) 

Giá đất theo 

mục đích sử 

dụng đất 

được chuyển  

(đồng/m2) 

Đơn giá thu 

tiền hoặc 

bồi thường 

(đồng/m2) 

Tổng số tiền 

(triệu đồng) 

  
I Các khoản thu         8.857.296 

1 Thu tiền CMĐ SDĐ tại đô thị         466.250 

1.1 
Chuyển mục đích sang đất 

ở tại đô thị 
        466.250 

  - CMĐ từ đất trồng lúa 0,25 165.000 800.000 635.000 158.750 

  
- CMĐ từ đất trồng cây lâu 

năm 
0,50 185.000 800.000 615.000 307.500 

1.2 
Chuyển mục đích sang đất 
thương mại, dịch vụ tại đô thị 

     

1.3 

Chuyển mục đích sang đất 

phi nông nghiệp không 

phải là đất thương mại, 

dịch vụ và đất ở tại đô thị 

     

2 
Thu tiền CMĐ SDĐ tại 

nông thôn 
        7.420.085 

2.1 
Chuyển mục đích sang đất 

ở tại nông thôn 
        6.128.750 

  - CMĐ từ đất trồng lúa 4,75 85.000 510.000 425.000 2.018.750 

 
- CMĐ từ đất trồng cây 

hàng năm khác  
2,00 85.000 510.000 425.000 850.000 

  
- CMĐ từ đất trồng cây lâu 

năm 
7,00 105.000 510.000 405.000 2.835.000 

  
- CMĐ từ đất nuôi trồng 

thủy sản 
1,00 85.000 510.000 425.000 425.000 

2.2 

Chuyển mục đích sang đất 

thương mại, dịch vụ tại 

nông thôn 

        1.261.500 

  - CMĐ từ đất trồng lúa 0,90 85.000 408.000 323.000 290.700 

  
- CMĐ từ đất trồng cây lâu 

năm 
3,14 105.000 408.000 303.000 951.420 

  
- CMĐ từ đất nuôi trồng 

thủy sản 
0,06 85.000 408.000 323.000 19.380 

2.3 

Chuyển mục đích sang đất 
phi nông nghiệp không phải 
là đất thương mại, dịch vụ 
và đất ở tại nông thôn 

        29.835 

  
- CMĐ từ đất trồng cây lâu 

năm 
0,17 105.000 280.500 175.500 29.835 

3 
Thu tiền từ thuê đất của 

khu - cụm công nghiệp 
        283.271 
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TT Nội dung 

Diện 

tích 

(ha) 

Giá đất gốc 

(đồng/m2) 

Giá đất theo 

mục đích sử 

dụng đất 

được chuyển  

(đồng/m2) 

Đơn giá thu 

tiền hoặc 

bồi thường 

(đồng/m2) 

Tổng số tiền 

(triệu đồng) 

  

  

- Thuê thô của khu - cụm 

CN (mức thuê 1,0%/năm) 

khu vực nông thôn 

10,10   280.500 28.050 283.271 

4 
Thu từ bán đấu giá quyền 

sử dụng đất: 
        687.690 

  
- Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 156 tờ 16 
0,01     2.569.000 25.690 

  
- Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 610 tờ 16 
0,13     1.200.000 156.000 

  
- Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 103 tờ 16 
0,22     800.000 176.000 

  
- Đấu giá quyền sử dụng đất 

thửa 55 tờ 16 
0,11     3.000.000 330.000 

II Các khoản chi         10.733.775 

1 Chi tiền SDĐ tại đô thị         5.658.840 

  - Tiền đền bù đất trồng lúa 2,12 165.000   495.000 1.049.400 

  
- Tiền đền bù đất trồng cây 

lâu năm 
6,85 185.000   555.000 3.800.640 

  - Tiền đền bù đất ở tại đô thị 0,04 800.000   2.400.000 96.000 

  

- Tiền đền bù đất phi nông 

nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ và đất ở 

tại đô thị 

0,54 440.000   1.320.000 712.800 

2 Chi tiền SDĐ tại nông thôn         5.074.935 

  - Tiền đền bù đất trồng lúa 11,20 85.000   255.000 2.855.490 

  
- Tiền đền bù đất trồng cây 

hàng năm khác 
0,29 85.000   255.000 73.950 

  
- Tiền đền bù đất trồng cây 

lâu năm 
6,07 105.000   315.000 1.912.680 

  
- Tiền đền bù đất nuôi trồng 

thủy sản 
0,04 85.000   255.000 10.200 

  
- Tiền đền bù đất ở tại nông 

thôn 
0,03 510.000   1.530.000 45.900 

  

- Tiền đền bù đất phi nông 

nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ và đất ở 

tại nông thôn 

0,21 280.500   841.500 176.715 

III Cân đối thu chi (I-II)         -1.876.479 

Nhìn chung, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành có tính 

khả thi, các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 

âm khoảng 1,87 tỷ đồng.  



117 

 

Tuy nhiên, để có thể chủ động đủ nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt 

bằng huyện cần huy động tối đa các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn 

đầu tư các Doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, của 

doanh nghiệp.  

Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn, mở rộng nâng cấp các 

tuyến kênh, đê bao thực hiện chính sách “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận 

động dân hiến đất nhằm giảm nguồn chi phí bồi thường từ đất.  

Ngoài ra, các công trình như y tế, giáo dục, văn hóa với các nguồn vốn 

như ngân sách xã; vốn chương trình 135; vốn nông thôn mới đủ khả năng thực 

hiện một số công trình dự kiến trong năm. 

Do đó, để kế hoạch sử dụng đất năm 2022 khả thi cần có sự quan tâm đặc 

biệt của các Ngành, các cấp trong việc hỗ trợ và mời gọi, tạo môi trường thuận 

lợi để các tổ chức kinh tế an tâm, mạnh dạng đầu tư các công trình trọng điểm. 
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PHẦN IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

4.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai thực tế, nhằm 

nâng cao độ phì nhiêu của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. 

- Hạn chế sử dụng quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật 

trong sản xuất nông nghiệp - thủy sản, tích cực làm giàu đất, chống ô nhiễm môi 

trường đất. 

- Giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước 

thải trong các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu 

về môi trường. 

- Tăng cường trồng cây phân tán dọc theo các tuyến kênh, mương, đường 

giao thông nhằm tăng khả năng che phủ đất, chống xói mòn, sạt lở. 

- Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng, thực tế nhằm nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. 

4.2. Giải pháp đảm bảo tính khả thi và hiệu quả phương án kế hoạch 

sử dụng đất 

- Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được 

duyệt, trong đó cần phải xem xét thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh các công 

trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đồng thời ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao 

đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi theo quy định của pháp luật. 

- Xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho các mục đích 

thương mại, dịch vụ nhằm tăng nguồn thu ngân sách. 

- Phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều tiết 

chênh lệch giá đất do Nhà nước đầu tư. 

- Phải nâng cao công tác giám sát kế hoạch sử dụng đất. 

4.3. Giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư  

- Nguồn vốn ngân sách Nhà nước: là nguồn vốn quan trọng, quyết định 

những công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội theo phương 

hướng, mục tiêu đề ra. Nguồn vốn này phải được ưu tiên sử dụng cho các công 

trình hạ tầng quan trọng, các công trình trọng điểm về giao thông, thủy lợi, cấp 
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điện, cấp nước, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các công trình phúc lợi xã 

hội như y tế, văn hóa, giáo dục,… và các dự án thuộc các nhóm ngành công 

nghiệp, thương mại đòi hỏi vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn hoặc có thời gian 

thu hồi vốn kéo dài, nhóm ngành có khả năng ảnh hưởng, tác động lan tỏa đến 

các ngành khác. 

Song song với đó, thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát 

và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách. Tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình, kịp thời phát hiện và có chế tài xử 

lý nghiêm các vi phạm về tiến độ thực hiện và chất lượng công trình.  

- Nguồn xã hội hóa (vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, 

vốn nhàn rỗi trong dân): nguồn vốn này được huy động thông qua hai kênh, gồm 

trực tiếp và gián tiếp: 

+ Đối với kênh trực tiếp: Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 

hộ gia đình mở rộng, nâng cấp và thành lập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn. Định hướng và có các biện pháp hỗ trợ người dân trong quá trình lập kế 

hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, nguồn nhân lực và hỗ trợ tín 

dụng cho người dân. Tăng cường và tạo điều kiện huy động vốn thông qua các 

hình thức hợp tác công - tư (PPP), trong đó đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe,… 

+ Đối với kênh gián tiếp: Thông qua các kênh tài chính, tín dụng trên địa 

bàn để huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân và thực hiện đầu tư thông qua 

kênh tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ gia đình vay đầu tư trên địa bàn. Tích 

cực huy động nguồn vốn trong dân tham gia phát triển các dự án tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ,… 

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO): Thiết lập các dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng, dự án phát triển xã hội hướng tới người nghèo, người dân 

tộc để thu hút nguồn vốn ODA, NGO. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh, 

nhất là cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác cải 

cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để thu hút nguồn vốn FDI đầu tư 

vào địa bàn. 

Thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, làm cơ sở cho các nhà đầu tư lựa 

chọn và thực hiện đầu tư dự án. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. 

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục cấp phép đầu tư có chính sách giảm giá 

thuê đất, ưu đãi về thuế, phí nhằm tăng cường năng lực cạnh trạnh trong thu hút 
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các nguồn vốn đầu tư. 

4.4. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện 

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Châu Thành được 

UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt sẽ tiến hành công bố, công khai theo quy định 

để người sử dụng đất biết và thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Thông tin rộng rãi và chỉ đạo UBND các xã/thị trấn, các phòng ban có 

liên quan thực hiện các thủ tục về đất đai, nhất là giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất đều phải tuân thủ triệt để kế hoạch sử dụng 

đất (quy định tại điều 52 – Luật đất đai 2013). 

- Bám sát kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến cho các kế hoạch các ngành có liên quan 

nhằm phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất không theo kế 

hoạch. Khi xem xét giải quyết giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực 

thực hiện dự án của nhà đầu tư, nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ và 

khả thi. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giải quyết nhanh chóng các 

vấn đề liên quan đến đất đai, phục vụ có hiệu quả các đối tượng sử dụng đất theo 

đúng tinh thần của pháp luật hiện hành.   

- Tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng đất của tất cả các cơ quan, đơn vị, 

đất của các dự án được Nhà nước giao hoặc cho thuê. Kịp thời xử lý kiên quyết 

đối với những dự án được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đúng thời 

gian quy định, sử dụng đất không hiệu quả, trái mục đích sử dụng được giao, 

gây lãng phí đất, tránh tình trạng lấn chiếm, sang nhượng đất trái phép. 

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thể:  

- Phối hợp giữa các ngành của Tỉnh: Kế hoạch sử dụng đất thể hiện tổng 

hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực do vậy trong quá trình 

thực hiện cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều 

chỉnh chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát 

triển chung của xã hội, của từng ngành. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban, giữa huyện và xã/thị trấn trong 

việc quản lý đất đai theo kế hoạch được duyệt, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, 

cho thuê đất...   
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KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 
 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Châu Thành được xây dựng trên 

cơ sở các nghiên cứu các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tài 

nguyên đất đai của Huyện và quy hoạch các ngành. Đánh giá kết quả thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được phê duyệt và xác định những tồn tại, 

hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Đây 

sẽ là căn cứ rất quan trọng để tiến hành giao đất, thu hồi đất, chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đã tổng hợp toàn bộ các thông tin tài 

liệu, số liệu, bản đồ ở cả hai cấp (Huyện và xã – thị trấn), là cơ sở cung cấp 

thông tin để triển khai thực hiện. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã xác định được ranh giới trên bản 

đồ, chi tiết sử dụng các loại đất, cụ thể từng dự án, … Vì vậy, sẽ thuận lợi 

trong quản lý nhà nước về đất đai. 

II. KIẾN NGHỊ 

Cho phép hộ gia đình cá nhân trong các khu dân cư ven các tuyến Quốc 

lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã và các tuyến đường chính trong 

xã – thị trấn được chuyển sang mục đích sử dụng đất ở kết hợp với thương 

mại – dịch vụ tại những khu vực không quy hoạch các công trình sử dụng vào 

mục đích đất phi nông nghiệp. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có những chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và 

giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư 

trên địa bàn huyện Châu Thành. Đồng thời sớm tổ chức thẩm định, phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật để huyện triển khai Kế hoạch sử dụng đất mang lại 

hiệu quả cao./. 

________________________ 
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HỆ THỐNG BIỂU  

(Theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh kế 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất) 

 


