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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc 

biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố 

dân cư, phát triển các cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng … 

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định tại 

Khoản 1 Điều 54 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan 

trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.” 

Luật Đất đai năm 2013 tại Chương 2 Điều 14 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" và tại Chương 4 Điều 45 Khoản 3 quy 

định "Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện". 

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai. Theo quy định tại Điều 61, 62, 63 Luật đất đai năm 

2013, thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm định hướng căn 

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

thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế 

- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.   

Thực hiện công văn số 2418/UBND-NĐ ngày 13 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện; Văn bản số 2813/STNMT-QLĐĐ ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 cấp huyện và đăng ký Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 

2022. Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình tiến hành thực hiện lập “Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình”.   

2. Những căn cứ pháp lý và cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Nguyên Bình 

2.1. Căn cứ pháp lý  

 - Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; 

- Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

- Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch; 
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- Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thuộc tỉnh 

Cao Bằng;  

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

 - Nghị 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, quy định về bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

 - 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; 

- Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 

tỉnh Cao Bằng; 

- Nghị định số 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.  

 - Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

 - Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025; 

 - 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 Quy định chi 

tiết kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021; 
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- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2021; 

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 1); 

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2); 

- Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh đợt 2); 

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn Ngân 

sách địa phương tỉnh Cao Bằng; 

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình; 

- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Nguyên Bình (đợt 1); 

- Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Nguyên Bình (đợt 2); 

- Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 3); 

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

- Công văn số 2418/UBND-NĐ ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; 

- Công văn số 2813/STNMT-QLĐĐ ngày 10/9/2021 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và đăng ký danh 

mục các công trình dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022; 

- Thông báo thẩm định số 4429/TB-HĐTĐ ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thông báo Kết quả thẩm định 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nguyên Bình. 

 2.2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ 

- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nguyên Bình và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình; 

- Quyết định số 415/QĐ-UBND, ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Cao Bằng năm 2020; 

- Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông 

nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, văn hóa, giáo dục, du lịch,... 

- Hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã huyện Nguyên Bình; 

- Niên giám thống kê huyện Nguyên Bình năm 2020;  

- Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019, thống kê năm 2020; 

- Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày  22 tháng 12 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân huyện Nguyên Bình thông kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện 

Nguyên Bình. 

- Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Nguyên Bình về kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình. 

 - Báo cáo số 161a/BC-UBND ngày 30/7/2021 Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội năm 2022 huyện Nguyên Bình; 

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2019; 2020; 2021. 

- Các loại bản đồ có liên quan trên địa bàn huyện; 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường 

1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Nguyên Bình nằm ở vị trí tọa độ: 105040’ kinh độ Đông, 22030’ đến 

22050’ vĩ độ Bắc. Tổng diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính là 83.795,78 ha, 

có vị trí giáp ranh như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Thông Nông và huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. 

- Phía Nam giáp huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, huyện Ba Bể và huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; 

- Phía Đông giáp huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng;  

- Phía Tây giáp huyện Bảo Lạc và huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn; 

Huyện Nguyên Bình có 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm: thị trấn Nguyên Bình, 

thị trấn Tĩnh Túc và các xã: Yên Lạc, Triệu Nguyên, Ca Thành, Vũ Nông, Minh Tâm, 

Thể Dục, Mai Long, Vũ Minh, Hoa Thám, Phan Thanh, Quang Thành, Tam Kim, 

Thành Công, Thịnh Vượng, Hưng Đạo. 
(Nguồn: Theo Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Nguyên Bình về Kết 

quả thống kê đất đai năm 2020 huyện Nguyên Bình) 

Nguyên Bình là huyện nằm ở phía Tây của tỉnh Cao Bằng có vị trí địa lý 

tương đối thuận lợi cùng với hệ thống Quốc lộ 34, Quốc lộ 3, đường tỉnh lộ 212, 

216, 202 đi qua. Quốc lộ 34 từ thành phố qua trung tâm huyện Nguyên Bình đến 

huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm sang tỉnh Hà Giang; đường Quốc lộ 3 từ thành phố Cao 

Bằng qua xã Thịnh Vượng, xã Hoa Thám sang tỉnh Bắc Kạn; Đường tỉnh lộ 212 từ 

thị trấn Tĩnh Túc đi qua xã Quang Thành, xã Thành Công sang huyện Ba Bể, tỉnh 

Bắc Kạn; Đường tỉnh lộ 216 đi qua xã Thái Học, thị trấn Nguyên Bình, xã Tam 

Kim, xã Hoa Thám sang tỉnh Bắc Kạn và đấu nối với Quốc lộ 3 tại đèo Cao Bắc; 

đường tỉnh lộ 201 nối xã Minh Tâm (Nguyên Bình) với xã Hồng Việt (Hòa An 

Đường tỉnh lộ 202 từ ngã 3 xã Ca Thành (đoạn giao với Quốc lộ 34) đi xã Vũ 

Nông, xã Yên Lạc sang huyện Bảo Lạc. Ngoài ra Huyện còn có nhiều khu di tích 

lịch sử như: Hang Kéo Quảng - xã Minh Tâm, Đồn Nà Ngần xã Hoa Thám, khu di 

tích lịch sử Trần Hưng Đạo - xã Tam Kim và vùng Phia Oắc - Phia Đén là điểm du 

lịch sinh thái có ý nghĩa Quốc gia, là một tiềm năng để phát triển du lịch của 

huyện nói riêng và của tỉnh Cao Bằng nói chung. Dọc theo Quốc lộ 34 về phía 

Tây, cách thị trấn Nguyên Bình 15 km là vùng có tiềm năng về đất đai cũng như 

các nguồn lực khác, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong 

tương lai. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Huyện Nguyên Bình có địa hình núi đồi phức tạp, độ dốc lớn, chia cắt mạnh 

và cao từ 700m - 1.400m. Độ cao trung bình của huyện là 1.100 m, thấp dần từ 
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Tây sang Đông. Nhìn chung, địa hình của các xã trên địa bàn huyện Nguyên Bình 

nằm trên vùng núi cao có độ cao từ 500m (Vũ Minh, Tam Kim, Hưng Đạo, Mai 

Long) đến 1.400m (Quang Thành, Thành Công, Triệu Nguyên, Yên Lạc). 

- Theo kiến tạo địa hình, huyện Nguyên Bình chia thành 2 vùng rõ rệt: 

+ Vùng núi đất gồm các xã Vũ Minh, Minh Tâm, Tam Kim, Quang Thành, 

Thịnh Vượng, Hoa Thám, Thể Dục, Hưng Đạo và thị trấn Nguyên Bình.  

+ Vùng núi đá gồm các xã: Vũ Minh, Vũ Nông, Yên Lạc, Triệu Nguyên, Mai 

Long, Phan Thanh, Ca Thành, Thành Công và thị trấn Tĩnh Túc. 

Theo kết quả đo trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 của Huyện thì diện tích 

có độ dốc tương đối bằng (từ 80 trở xuống) chiếm 3,12% diện tích tự nhiên; diện 

tích đất có độ dốc trên 250 chiếm 83,54% diện tích tự nhiên; xen kẽ giữa các dãy 

núi cao là thung lũng tương đối bằng và hẹp, tạo thành những cánh đồng nhỏ để 

trồng lúa từ một đến vài trục ha. 

1.3. Khí hậu 

Huyện Nguyên Bình thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với 2 mùa rõ rệt:  

- Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của 

gió mùa Đông Bắc khô hanh, thường xảy ra những đợt rét đậm kéo dài kèm theo 

sương muối (tháng 12, tháng 1, tháng 2); Độ ẩm không khí trung bình 82%/năm. 

Lượng bốc hơi bình quân trong năm 831,6 mm, lượng bốc hơi lớn tập trung từ 

tháng 12 đến tháng 3 năm sau, do đó trong các tháng này thường xuyên xảy ra khô 

hạn. 

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết nóng ẩm, lượng mưa 

trung bình 1400 mm. Trong đó mưa lớn nhất trung bình 2.043,7 mm. Lượng mưa 

trong năm phân bố không đều thường tập trung vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 8. 

+ Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình hàng năm là 200C, cao nhất khoảng 35 - 

360C, thấp nhất 00C. Tổng tích ôn trong năm đạt từ 7.000 đến 7.5000C. 

+ Nắng: tổng số giờ nắng trung bình hàng năm khoảng 1.300 - 1.400 giờ và 

phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Mùa hè có số giờ nắng nhiều, mùa 

đông có số giờ nắng ít. 

+ Gió bão: Gió Đông Nam và Đông Bắc là 2 hướng gió chủ đạo của huyện, 

tốc độ trung bình 1,4 m/giây, mạnh nhất lên đến 20 m/giây, bị ảnh hưởng bởi bão 

và áp thấp nhiệt đới. Sương muối năm nào cũng tập trung vào tháng giêng, tháng 2 

ít nhất 2 - 3 ngày, có nơi có năm kéo dài 5 - 7 ngày, sương mù thường xuyên xuất 

hiện ở các vùng núi cao như: xã Quang Thành, Thành Công, Phan Thanh, kéo dài 

thời gian từ 2 - 4 giờ/ngày. 

Thời tiết khí hậu huyện Nguyên Bình thích hợp cho nhiều loại cây trồng, 

nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào 

sống ở độ cao trên 300 m của vùng núi đá, nơi thiếu nước, xa sông, suối. 
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1.4. Thủy Văn 

Chế độ thủy văn các con sông phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa và khả 

năng điều tiết của lưu vực. Do đó cùng với diễn biến lượng mưa hàng tháng trong 

năm thì chế độ thủy văn trên các con sông cũng thay đổi theo hai mùa rõ rệt, mùa 

lũ và mùa cạn. Đa số các con sông, suối trên địa bàn huyện Nguyên Bình đều bắt 

nguồn từ những dãy núi cao trên 1.000 m ở các xã Thành Công, Hưng Đạo, Quang 

Thành, Tam Kim, Hoa Thám chảy về Hoà An. Sông lớn nhất của huyện là Sông 

Nhiên. Ngoài ra, Huyện còn có 2 con sông nhỏ chảy qua là sông Năng và sông 

Thể Dục (sông Năng chảy dọc địa giới giữa Nguyên Bình với Ba Bể rồi chảy về 

Bắc Kạn; sông Thể Dục bắt nguồn từ những dãy núi cao Tĩnh Túc chảy qua xã 

Thể Dục, thị trấn Nguyên Bình, xã Vũ Minh rồi chảy ra huyện Hoà An). Dọc 

những con sông này có nhiều khu đất nông nghiệp hẹp nhưng màu mỡ, những khu 

vực đất thấp ven sông thường bị ngập sau những trận mưa lớn.  

- Dòng chảy mùa lũ thường từ tháng 6 đến tháng 10, lượng nước trên các 

sông suối trong mùa lũ chiếm khoảng 65%-80% lượng nước cả năm. 

- Dòng chảy mùa cạn bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau. Trong đó 

lượng nước ít nhất trên các sông, suối kéo dài từ khoảng tháng 1 đến tháng 3. Nhìn 

chung các con sông, suối phân bổ không đều, tập trung chủ yếu ở phía Đông Nam 

của huyện, còn vùng núi đá vôi rộng lớn không có nguồn nước (như các xã Mai 

Long, Triệu Nguyên, Vũ Minh, Vũ Nông). Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt và 

sản xuất chủ yếu lấy từ các khe lạch nhỏ, khe đá và nước mưa. Đặc biệt, các làng 

bản trên cao nơi đồng bào Dao; H’Mông cư trú quanh năm thiếu nước trầm trọng 

nhất là về mùa khô. 

1.5. Các nguồn tài nguyên và thực trạng môi trường. 

1.5.1. Tài nguyên đất 

Nhìn chung tài nguyên đất của huyện Nguyên Bình khá phong phú. Theo 

kết quả tổng hợp trên bản đồ thổ nhưỡng 1/25.000 thì trên địa bàn huyện có 18 loại 

đất chính trong bảng dưới đây: 

Bảng 1: Thổ nhưỡng huyện Nguyên Bình 

Hạng mục 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
Phân bổ tập trung ở các xã 

1. Đất phù sa sông suối Py 297,24 0,35 

Ven sông Thể Dục, sông Năng 

(Phan Thanh) sông Nhiên (Tam 

Kim, Hưng Đạo, Quang Thành) 

2. Đất xám bạc màu trên là sa cổ B 30,000 0,04 Tập trung ở các xã Yên Lạc 

3. Đất thung lũng do sản phẩm dốc 

tụ 
D 704,000 0,84 

Tập trung ở các xã: Tam Kim, Vũ 

Minh, Minh Tâm, Mai Long, 

Thành Công, thị trấn Tĩnh Túc… 

4. Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa Fl 1.242,000 1,48 

Minh Tâm, Tam Kim, Vũ Minh, 

Hưng Đạo, Quang Thành, Phan 

Thanh, thị trấn Nguyên Bình. 
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Hạng mục 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
Phân bổ tập trung ở các xã 

5. Đất nâu đỏ trên đá mắc Bazơ và 

trung tính          
Fk 1.630,000 1,95 

Vũ Nông, Thể Dục, Vũ Minh, 

Minh Tâm và TT.  Nguyên Bình  

6. Đất đỏ nâu trên đá vôi Fv 240,000 0,29 Xã Triệu Nguyên 

7. Đất nâu vàng trên đá vôi Fn 360,000 0,43 Vũ Minh, Minh Tâm 

8. Đất đỏ vàng trên đá sét và biến 

chất 
Fs 39.950,000 47,68 

Thịnh Vượng, Hoa Thám, Minh 

Tâm, Thể Dục, Tam Kim. 

9. Đất đỏ vàng trên mắc ma axít Fa 800,000 0,95 Tập trung ở xã Quang Thành 

10. Đất vàng nhạt trên bãi cát Fq 1.050,000 1,25 Tam Kim, Minh Tâm 

11. Đất mùn nâu đỏ trên đá vôi Hv 1.233,400 1,47 
Tập trung ở xã Yên Lạc, Triệu 

Nguyên 

12. Đất mùn nâu đỏ trên đá mắc ma 

Bazơ trung tính 
Hk 2.410,000 2,88 Ca Thành, Yên Lạc 

13. Đất mùn đỏ vàng trên đất sét 

biến chất 
Hs 12.470,000 14,88 

Vũ Nông, Triệu Nguyên, Phan 

Thanh, Ca Thành, Thể Dục, 

Thành Công 

14. Đất mùn đỏ trên đá mắc ma axít Ha 4.680,000 5,58 Quang Thành, Thị trấn Tĩnh Túc 

15. Đất mùn vàng nhạt trên đá cát Hq 922,000 1,10 Ca Thành, Tam Kim, Hưng Đạo 

16. Đất mùn vàng trên núi cao A 246,000 0,29 
Quang Thành, Phan Thanh, Thành 

Công, Thị trấn Tĩnh Túc 

17. Đất núi đá  15.063,390 17,98 Các vùng thuộc núi đá 

18. các loại đất còn lại  468,68 0,56  

Tổng diện tích tự nhiên  83.796,79 100,00  

- Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt và nước ngầm. Nước mặt phân 

bố chủ yếu ở hệ thống sông, suối, ao, hồ, mương... nguồn nước ngầm tập trung ở 

các thung lũng. 

- Đặc điểm chung của huyện nơi vùng núi đá vôi cao có nhiều hang động 

catxtơ, nên nguồn nước mặt cũng như nguồn nước ngầm rất nghèo, gây khó khăn 

cho những xã vùng cao núi đá của huyện. 

1.5.2. Tài nguyên rừng 

Diện tích đất lâm nghiệp năm 2020 là 68.905,97 ha, trong đó: 

- Đất rừng phòng hộ là 35.420,64 ha, phân bố ở hầu hết các xã, thị trấn. 

- Đất rừng đặc dụng là 11.029,30 ha, phân bố tập trung ở: thị trấn Tĩnh Túc, 

xã Phan Thanh, xã Quang Thành, xã Tam Kim, xã Thành Công, xã Hưng Đạo. 

- Đất rừng sản xuất: Có diện tích 22.456,30 ha, phân bố toàn huyện. 

Rừng của huyện đa dạng và phong phú bao gồm các loại thực vật vùng nhiệt 

đới phát triển cả ở núi đất lẫn núi đá. Phần lớn diện tích rừng đã chịu sự tác động 

của con người, nhiều loại gỗ quý như lát, nghiến, gỗ nhóm 1,2,3 tuy đã được chăm 

sóc bảo vệ nhưng tỷ lệ còn lại rất ít, chủ yếu là rừng tái sinh; hiện còn chủ yếu là 

chủng loại cây thuộc nhóm 4, 5, 6.  
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Về rừng trồng, ngoài thông và sa mộc, cây trúc sào là cây có giá trị kinh tế 

đang được nhiều địa phương quan tâm phát triển. Trên rừng còn có nhiều động vật 

hoang dã, các loại lâm sản có khả năng khai thác như: mộc nhĩ, sa nhân, thảo quả 

đang bị khai thác không đúng quy định, không có kế hoạch bảo vệ nguồn gen lâu 

dài.  

Trong năm 2020 công tác quản lý rừng đã dần đi vào nề nếp, phần lớn 

diện tích rừng đã có chủ cụ thể nên đang phục hồi với tốc độ khả quan. Tốc độ 

phát triển của thảm thực vật tự nhiên chia thành hai vùng rõ rệt, vùng núi đất có 

tốc độ phát triển nhanh khả năng tái tạo thảm thực vật lớn. Vùng núi đá có tốc 

độ sinh trưởng chậm, đòi hỏi phải có thời gian dài để tái tạo thảm thực vật. Vì 

vậy cần được bảo vệ khai thác hợp lý để giữ gìn thảm thực vật và bảo vệ môi 

trường sinh thái. 

1.5.3. Tài nguyên khoáng sản 

Theo các tài liệu thăm dò, đánh giá tài nguyên khoáng sản, Nghị quyết về quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng đến năm 2021, có xét 

đến năm 2030 cho thấy huyện Nguyên Bình có một số nguồn khoáng sản như sau:1  

- Đá làm vật liệu xây dựng phân bố ở:  

+ Điểm đá Nà Lẹng, xã Lang Môn, diện tích khai thác 1,33 ha, trữ lượng 

764,49 m3 , công suất khai thác 10.000m3 /năm; 

 + Điểm khai thác đá Phia Đén xã Thành Công, diện tích khai thác 0,80 ha, trữ 

lượng 25.000m3 , công suất khai thác 5.000m3 /năm; 

+ Điểm khai thác đá Phia Ním, xã Tam Kim,  diện tích khai thác 1,00 ha, trữ 

lượng 75.000m3 , công suất khai thác 5.000m3 /năm; 

+ Điểm khai thác đá Nà Gọn, TT. Nguyên Bình, diện tích khai thác 0,43 ha, trữ 

lượng 108.500m3 /năm; 

+ Mỏ đá Khuổi Tít, xã Thành Công, trữ lượng 97.530m3 /năm; 

+ Mỏ đá Trung Làng, xã Minh Tâm (xã Thái Học cũ), diện tích khai thác 1,90 

ha, trữ lượng 1.125,01 m3 /năm; 

- Cát sỏi: phân bố dải rác ở các ven sông, suối (Đoạn sông Bản Nùng, xã Thể 

Dục, diện tích được thăm dò khoảng 2,53 ha,…). 

 - Mỏ sét: Mỏ Sét Khuổi Xả, xã Quang Thành, diện tích khai thác 7,10 ha, trữ 

lượng Sét KaoLin 22.454m3 /năm, làm VLXD thông thường 596,930m3 /năm, công 

suất khai thác 27.000m3 /năm; 

                                                 
1 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy hoạch 

thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2030. 

Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản qua 

các năm (Báo cáo của STNMT tỉnh Cao Bằng). 
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 - Điểm thiếc bãi thải Thập Lục Phần, thị trấn Tĩnh Túc đã được khai thác trên 

50 năm, có trữ lượng tài nguyên còn lại 674,47 tấn Casiterit. 

1.5.4. Tài nguyên nhân văn 

Huyện Nguyên Bình là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng 

của tỉnh Cao Bằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện có truyền 

thống cách mạng, đoàn kết, gắn bó thành sức mạnh tổng hợp, đã lập nên nhiều 

thành tích vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và chung 

sức xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh. 

Trên địa bàn toàn huyện Nguyên Bình có 8 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc 

trong huyện đều có bản sắc, phong tục tập quán riêng, tạo nên nền văn hóa phong 

phú đa dạng, có lễ hội truyền thống vẫn được tổ chức thường xuyên hàng năm đó 

là bản sắc văn hóa quý báu của huyện cần được giữ gìn và bảo tồn. Trong đó, 

chiếm tỷ lệ lớn nhất là dân tộc Dao và sống chủ yếu ở vùng cao hẻo lánh và vùng 

núi đá. 

1.5.5. Thực trạng môi trường 

Với đặc thù là huyện miền núi địa hình chia cắt mạnh nên hiện tượng suy 

thoái đất do xói mòn, bạc mầu vẫn diễn ra trên địa bàn huyện. Trong một thời gian 

dài do tác động của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các biện pháp canh tác 

không hợp lý nên vào mùa mưa đất bị rửa trôi làm trơ sỏi đá và gây ô nhiễm nguồn 

nước. Do vậy trên địa bàn huyện có một số vấn đề về môi trường đáng được quan 

tâm như sau: 

- Đối với môi trường đất, do tác động của các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

nên đã phần nào làm cho đất xói mòn, rửa trôi làm giảm độ phì nhiêu của đất. Thêm 

vào đó do tập quán du canh, phát nương làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số đã làm 

rừng suy giảm về diện tích lẫn chất lượng, kéo theo sự suy giảm đa dạng sinh học. 

Tuy nhiên trong những năm gần đây việc trồng rừng trên địa bàn huyện được đẩy 

mạnh nhằm nâng cao độ che phủ rừng, ngăn ngừa các tác động tiêu cực đến môi 

trường. 

- Đối với môi trường nước, việc mất rừng gây nên sự suy thoái về trữ lượng 

nước và làm ô nhiễm môi trường nước. Dạng nhiễm khuẩn phổ biến nhất là cát 

bùn và tăng độ đục của nước sông, suối. Việc sử dụng phân hóa học và hóa chất 

bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp hiện tại chưa có tác động lớn đến môi 

trường nước, tuy nhiên đó là một nguyên nhân tiềm ẩn tác động đến chất lượng 

nước mà chúng ta cần phải quan tâm. 

- Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, cát sỏi tại các lòng sông, suối 

trong thời gian qua không đúng quy trình đã làm thay đổi dòng chảy ở một số đoạn 

sông, suối tại các khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật đã làm 

ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt nước thải tuyển rửa quặng ngấm tự nhiên xuống đất 

hoặc theo hang caster xuống tầng nước ngầm, gây ô nhiễm và làm giảm lượng 
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nước cung cấp cho sinh hoạt của người dân. 

Hiện nay môi trường không khí, môi trường nước ở Nguyên Bình cần phải 

được quan tâm giải quyết, nhất là xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. 

Những vấn đề về bụi, đá lẫn đất ở những cơ sở khai thác đá, rác thải ở chợ trung tâm 

thị trấn và chợ xã, chất thải rắn ở bệnh viện và phòng khám đa khoa khu vực… Tuy 

hiện nay chưa thật sự gây ra những bất lợi lớn về môi trường, chưa phải là vấn đề môi 

trường lớn ở huyện song trong thời gian tới cần chú ý để có những giải pháp hữu hiệu 

để hạn chế đến mức thấp nhất về ô nhiễm môi trường do những yếu tố trên gây ra, tạo 

điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Môi trường nông thôn tại các xóm, làng chưa thật sự được quan tâm đúng 

mức. Do phong tục tập quán sinh hoạt ở một số nơi còn nuôi nhốt gia súc, gia cầm 

dưới sàn nhà gây mất vệ sinh. Vệ sinh công cộng xóm, làng chưa được quan tâm 

thường xuyên, nhiều hộ gia đình chưa có công trình vệ sinh hoặc công trình vệ 

sinh chưa đảm bảo; gia súc gia cầm còn thả tự do gây ô nhiễm môi trường. Đây là 

vấn đề lớn về vệ sinh nông thôn trong thời gian tới cần được quan tâm giải quyết. 

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy cùng với việc tăng cường khai thác các 

nguồn lợi một cách tối đa nhằm phát triển kinh tế - xã hội thì việc đầu tư tái tạo, 

bảo vệ cảnh quan môi trường tương xứng với mức độ đầu tư khai thác và yêu cầu 

đảm bảo cho phát triển bền vững là điều hết sức có ý nghĩa. 

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 

2.2.1. Lĩnh vực kinh tế  

Kết quả thực hiện năm năm 2021 kinh tế của huyện đã đạt được kết quả 

cụ thể như sau: 

- Tổng sản lượng lương thực đạt 22.034 tấn. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch/hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 

37 triệu đồng/năm. 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 24.166.000.000 đồng. 

- Năm 2021, kết quả rà soát tỷ lệ hộ nghèo là 29,74%, tỷ lệ giảm nghèo đạt 

5,22%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng: đạt 65%. 

- Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh 91,5%. 

2.2.2. Thực trạng phát triển một số ngành 

2.2.2.1. Ngành sản xuất nông nghiệp 

- Trong năm 2021 ngành trồng trọt của huyện đã được định hướng phát triển 

mạnh theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hoá, kết hợp với chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế và luôn luôn cải tiến phương thức sản xuất, áp 

dụng các loại kỹ thuật mới, giống mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
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vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng xã, đồng thời nâng cao chất lượng thâm 

canh, tăng năng suất cây trồng, nhân rộng mô hình cây con có hiệu quả, đẩy mạnh 

khai hoang đưa đất chưa sử dụng vào sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2021 kết 

quả sản xuất nông nghiệp đạt các chỉ tiêu: Trồng cây dong riềng: 231 ha; Kết thúc 

trồng thuốc lá đạt 165,56 ha; Trồng mía đạt 25 ha. Thu hoạch thuốc lá sấy với sản 

lượng 308,6 tấn; Trồng cây dược liệu  được 108 ha. Về nuôi trồng thủy sản đạt 36 

triệu/ha. Về chăn nuôi có: Tổng đàn trâu 10.649 con; Tổng đàn bò 8.762 con; 

Tổng đàn lợn 32.321 con; Tổng đàn gia cầm 175.197 con. 

2.2.2.2. Ngành lâm nghiệp 

Công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ rừng được các cấp ủy, chính quyền và 

các ngành quan tâm thực hiện tốt, đã thu hút các nhà đầu tư tham gia khai thác và 

trồng rừng kinh tế, chi trả phí dịch vụ môi trường rừng. 

Triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch bảo về và phát triển rừng đặc 

dụng. Tỉ lệ che phủ rừng: 65% 

Nhìn chung ngành lâm nghiệp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật bảo 

vệ và phát triển rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, quản lý chặt 

chẽ việc vận chuyển và khai thác lâm sản, không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng 

trái pháp luật. 

2.2.2.3. Khu vực kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần của Nhà nước và 

chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp của huyện đã từng bước phát triển. Thực hiện tốt chính sách 

thu hút đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất 

chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng.  

- Về tiểu thủ công nghiệp: Trên địa bàn huyện đã hình thành 14 cơ sở tiểu 

thủ công nghiệp chế biến, 03 cơ sở sản xuất trang phục, 01 cơ sở sản xuất sản 

phẩm khoáng và phi kim; 03 cơ sở sản xuất sản phẩm phi kim và kim loại đúc. 

Các cơ sở tiểu thủ công nghiệp của huyện hầu như ít phát triển. Hàng hoá do các cơ 

sở tiểu thủ công nghiệp sản xuất ra chủ yếu phục vụ cho nhân dân địa phương, chưa 

có thị trường rộng tiêu thụ. Do thiếu đầu tư nên năng suất thấp, giá thành cao, không 

thu hút được thị trường và khả năng cung cấp tới các thị trường bị hạn chế. Điển 

hình như các cơ sở sản xuất chế biến dong giềng, chế biến đồ mộc, chế tạo công cụ, 

sản xuất gạch ngói, khai thác cát, vật liệu xây dựng. 

Nhìn chung, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bước đầu phát triển, 

đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, vượt qua những thử thách 

của cơ chế thị trường để đi vào ổn định và phát triển sản xuất. 

2.2.2.4. Khu vực kinh tế dịch vụ - thương mại 

Trong năm 2021, cùng với sự chuyển biến của ngành dịch vụ - thương mại 

của huyện đã có nhiều cố gắng vươn lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
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Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 nên cũng đã ảnh hưởng nhiều đến 

doanh thu của ngành. 

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển đa dạng, hàng hoá tiêu dùng 

phong phú, thị trường sôi động, đã hình thành hệ thống mạng lưới chợ (05 chợ: 

02 chợ hạng 2; 03 chợ hạng 3 và các điểm bán hàng trên tuyến quốc lộ 34, đường 

tỉnh) trên địa bàn tạo ra sự lưu thông hàng hoá theo cơ chế thị trường. 

Dịch vụ vận tải: Hệ thống giao thông được nâng cấp và ngày càng hoàn thiện 

đã tạo điều kiện cho dịch vụ vận tải phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh đáp ứng 

nhu cầu sản xuất, mức lưu chuyển hàng hoá, hành khách. Bảo trì, bảo dưỡng thường 

xuyên, định kỳ, khắc phục kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến 

đường. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lĩnh vực dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng, 

có khi bị định chệ để ưu tiên công tác phòng chống dịch chung của địa phương cũng 

như cả nước. 

2.2.2.5. Xây dựng cơ bản 

Kết cấu hạ tầng, đầu tư phát triển đô thị được quan tâm đầu tư cùng với chỉnh 

trang đô thị, phát triển các điểm dân cư mới, phát triển quỹ đất để làm thay đổi diện 

mạo của thị trấn Nguyên Bình; nâng cấp, cải tạo đường Quốc lộ và hạ tầng đường 

giao thông trung tâm xã, thôn, xóm, các công trình thuỷ lợi, điện, trụ sở làm việc 

được đầu tư và phát triển. Đôn đốc kiểm tra thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng 

đường huyện, xã trong năm 2021. Tổng vốn đầu tư công năm 2021 là: 45.172 triệu 

đồng. 

2.2.2.6. Lĩnh vực văn hóa - du lịch 

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” và đẩy mạnh xây dựng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, bảo tồn 

và phát huy các lễ hội truyền thống, các giá trị văn hoá dân gian của các dân tộc 

trên địa bàn.  

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tỷ lệ 

được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa” năm 2021 đạt 86,35%, xóm, tổ dân 

phố đạt tiêu chuẩn “xóm, tổ dân phố văn hóa” đạt 89,9%;  

Hoạt động du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống được chú 

trọng. Trong năm 2021 triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển 

du lịch giai đoạn 2020-2025. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá du 

lịch, kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tăng 

cường quảng bá khu du lịch sinh thái Phia Oắc - Phia Đén và các khu di tích lịch 

sử cấp Quốc gia: Hang Kéo Quảng xã Minh Tâm, Khu rừng Trần Hưng Đạo và 

Đồn Phai Khắt xã Tam Kim, Đồn Nà Ngần - xã Hoa Thám. Tiếp tục triển khai xây 

dựng, hoàn thiện Làng du lịch cộng đồng, hoạt động của làng du lịch cộng đồng, 

sưu tập các hiện vật trưng bày, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng phục vụ khách. 
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2.2.2.6. Lĩnh vực y tế 

Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh của nhân dân. Thực hiện tốt công tác phân tuyến kỹ thuật tại các 

tuyến. Quản lý, sử dụng thuốc đúng quy chế, đảm bảo an toàn, đúng quy định. Các 

chỉ tiêu về y tế như: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98%; Tỷ lệ hộ dân được dùng 

nước hợp vệ sinh 91,5%; Giảm tỷ suất sinh là 0,15%0; Số giường bệnh/vạn dân là 

30 giường/1 vạn dân; Số bác sĩ/vạn dân là 14; Số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã 

13.  

2.2.2.7. Lĩnh vực giáo dục 

Công tác phổ cập giáo dục: Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi 17/17 xã, thị trấn; PCGDTH mức độ 3 đạt 17/17 xã, thị trấn; Phổ cập 

giáo dục THCS mức độ 1 đạt 5/17 xã, thị trấn; mức độ 2 đạt 8/17 xã thị trấn, mức 

độ 3 đạt 7/17 xã, thị trấn. 

Năm học 2021-2022 toàn huyện có 55 trường học, trong đó: 19 trường mầm 

non, 16 trường tiểu học, 03 trường TH-THCS, 01 trường PTCS, 11 trường THCS, 01 

trường dân tộc nội trú, 03 trường THPT, 01 TTGDTX-GDNN và 20 trung tâm học 

tập cộng đồng (giảm 06 điểm trường so với năm học 2020 – 2021). Cơ sở vật chất 

đáp ứng được yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh2. Tổng số học sinh mầm 

non 2.611 trẻ, tiểu học 3.688 em, THCS 2.592 em, THPT 829 em và GDNN-

GDTX 74 em. 
(Nguồn: Báo cáo số: 10/BC-UBND của UBND huyện Nguyên Bình Báo cáo Tình hình kinh 

tế - xã hội năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022) 

2.2.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

2.2.3.1. Thực trạng phát triển đô thị 

Hiện nay huyện Nguyên Bình có 02 thị trấn (thị trấn Nguyên Bình và thị 

trấn Tĩnh Túc), với tổng diện tích đất đô thị là 4.155,42 ha, chiếm 4,96% diện tích 

tự nhiên của huyện. 

Thị trấn Nguyên Bình là trung tâm chính trị kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện. 

Thị trấn Nguyên Bình đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng, đến nay các tuyến đường 

trục chính, các công trình phúc lợi xã hội, mạng lưới điện chiếu sáng đô thị, mạng lưới 

thông tin, bưu điện, phát thanh truyền hình, các dịch vụ ngân hàng, thương mại, … nhà ở 

đang được cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng theo Đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở 

rộng quy hoạch chung thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, giai đoạn 2017-

                                                 
2 Toàn huyện có 523 phòng học. Cụ thể: Mầm non: 144 phòng (phòng kiên cố: 53; phòng C4: 91); Tiểu học: 250 

phòng (phòng kiên cố: 75; phòng C4: 168; phòng tạm: 7); THCS: 87 phòng (phòng kiên cố: 79; phòng C4: 8); 

THPT: 42 phòng kiên cố. 

- Số lượng máy tính tại các phòng tin học hiện có tại các cơ sở giáo dục: Tiểu học: 263 máy. Số phòng máy: 14 

phòng; THCS: 260 máy. Số phòng máy: 6 phòng. 

- Số lượng máy chiếu và kết nối Internet: Tiểu học: 57 máy. Số đường kết nối: 20; THCS: 58 máy. Số đường kết 

nối: 19. 

- Số lượng máy tính dành cho cán bộ quản lý: Tiểu học: 39 bộ; THCS: 37 bộ 
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2025, tầm nhìn đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000.  

 2.2.3.2. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn 

 Do đặc điểm hình thành và lịch sử phát triển, là địa bàn có nhiều thành phần 

dân tộc sinh sống nên các khu dân cư nông thôn ở Nguyên Bình được phát triển 

theo những hình thức khác nhau. Toàn huyện hiện có 15 xã. 

 Khu dân cư nông thôn được hình thành trên cơ sở các dòng họ, làng bản, 90% 

dân số nông thôn gắn với đất nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi. Quy mô thôn, 

bản phụ thuộc vào điều kiện khu dân cư sinh sống, mỗi thôn, bản có từ 20 - 50 hộ, 

bình quân chung mỗi xã khu vực nông thôn có khoảng 250 - 350 hộ sinh sống. 

 Thực hiện chương trình nông thôn mới hệ thống giao thông, cấp nước, cấp 

điện, các công trình công cộng như trường học, chợ, y tế, sân thể thao đang ngày càng 

hoàn thiện. Các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện ngày một khang trang sạch 

đẹp, nhiều nhà xây dựng theo kiến trúc hiện đại xen lẫn với các kiểu nhà truyền thống 

(nhà sàn, nhà trình tường) thể hiện sự đa dạng về đời sống của nhân dân. Đồng thời 

các vật dụng sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân cũng được trang bị 

ngày một hiện đại, kết hợp với sinh hoạt truyền thống của từng dân tộc, đã nâng cao 

đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trên địa bàn. 

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

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

2.1.1. Kết quả thực hiện theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình; 

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 3); 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình tính đến 31/12/2021, có 

số công trình, dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và UBND tỉnh phê duyệt 

và phê duyệt bổ sung là 34 công trình, dự án với diện tích là 93,45 ha. Trong đó: 

- Tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 có 27 công trình, dự 

án, với diện tích 73,80 ha. 
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- Tại Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 có 04 công trình, dự án, 

với diện tích 2,87 ha. 

- Tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 có 03 công trình, dự 

án, với diện tích 14,02 ha. 

- Tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng, thực hiện điều chỉnh diện tích của 01 dự án trong Quyết định số 2833/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020, còn lại là chuyển mục đích sử dụng đất của Hộ gia đình 

cá nhân không phải là công trình, dự án và giao đất cho người sử dụng không làm 

thay đổi mục đích sử dụng đất theo hiện trạng. 

Kết quả thực hiện như sau: 

- Có 17/34 công trình, dự án đã thực hiện xong, đạt 50% kế hoạch, với diện 

tích là 8,24 ha, chiếm 8,82% diện tích trong kế hoạch. 

Bảng 2: Công trình dự án đã thực hiện xong theo các Quyết định phê duyệt kế 

hoạch năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

TT Tên dự án, công trình 
diện tích 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Đường BTXM ngõ xóm, xóm Tát Shâm 0,40 Thành Công 

2 
Đường BTXM ngõ xóm, xóm Lũng Quang (dài 500m, rộng 

2m) 
0,10 Thành Công 

3 

Mở nối tiếp đường Nà Hảy - Thôm Riều sang Dòn Rù xã 

Tam Kim - QĐ số 383/QĐ-UBND huyện ngày 28/2/2019 

V/v giao chi tiết danh mục dự án nguồn vốn Chương trình 

mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2019 

1,30  Quang Thành  

4 

Đường bê tông xi măng Cốc Pươi - Bản Đâư xóm Tà Sa, xã 

Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng - NQ số 

05/2019/NQ-HĐND huyện về Điều chỉnh bổ sung KHĐT 

công trung hạn 2016-2020 (lần 2) 

0,08 
 Vũ Minh (Bắc 

Hợp)  

5 Xây bể nước Pù Khốt, xóm Hoài Khao 0,03 Quang Thành 

6 Trạm Y tế xã Mai Long 0,17 Mai Long 

7 
Khắc phục sạt lở đất khu vực trường THCS thị trấn Nguyên 

Bình, huyện Nguyên Bình 
0,30 TT. Nguyên Bình 

8 Khu xử lý rác thải thị trấn Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình 0,83 TT. Tĩnh Túc 

9 Trạm Y tế xã Thể Dục  0,15 Thể Dục 

10 

Xây dựng mạch vòng ThịnhVượng - Hoa Thám nâng cao 

độ tin cậy cung cấp điện các xã thuộc huyện Nguyên Bình, 

Hòa An 

0,04 Hoa Thám 

11 
Cải tạo chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng năm 2021 
0,02 

Thể Dục, Phan 

Thanh 

12 
Xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng 

thủ tỉnh Cao Bằng năm 2021 
1,94 Minh Tâm 

13 

Xây dựng, cải tạo mở rộng cơ sở làm việc Công an huyện 

Nguyên Bình thuộc Công an tỉnh Cao Bằng (điều chỉnh vị 

trí thu hồi đất, không thu hồi diện tích thuộc xã Thể Dục; 

0,89 TT. Nguyên Bình 
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tăng diện tích thu hồi tại TT Nguyên Bình, diện tích đất lúa 

cần thu hồi tăng từ 0,545ha lên 0,603ha) 

14 
Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu thông thường 

mỏ đá vôi Trung Làng 
1,51 Vũ Minh 

15 

Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn từ đất trụ sở Hạt 

12 tỉnh lộ 212 thuộc Công ty cổ phần quản lý đường bộ Cao 

Bằng 

0,02 Thành Công 

16 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị từ đất trụ sở cũ 0,06 TT. Nguyên Bình 

17 Phân trường Tiểu Học Nà Bản 0.40 Thành Công 

- Có 06/34 công trình dự án đang thực hiện và dự kiến xong trước 

31/12/2021, đạt 17,65% kế hoạch, với diện tích là 53,30 ha, chiếm 57,04% diện 

tích trong kế hoạch. 

Bảng 3: Công trình dự án đang thực hiện chưa xong theo Quyết định phê duyệt 

kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

TT Tên dự án, công trình 
diện tích 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 

Dự án đường Giao thông Tĩnh Túc - Mai Long - Phan 

Thanh đi Pắc Nạm- tỉnh Bắc Kạn - QĐ số 812/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng 

7,88 
 Tĩnh Túc, Phan 

Thanh, Mai Long  

2 

Đường nội đồng Cốc Rịn - Bờ sông xóm Bản Nùng 2 - NQ 

số 05/2019/NQ-HĐND huyện về Điều chỉnh bổ sung 

KHĐT công trung hạn 2016-2020 (lần 2) 

0,09 Thể Dục 

3 Mương thủy lợi Linh Đào, xóm Bản Phiềng  0,15 Thành Công 

4 

 Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du 

lịch Phia Oắc, Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

40,22 
 xã Phan Thanh, 

xã Thành Công  

5 
Đường và cầu nối bờ Bắc - bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
0,88 TT. Nguyên Bình 

6 
Kè chống sạt lở bờ sông Thể Dục, xã Thể Dục, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
0,44 TT. Nguyên Bình 

 

- Có 11/34 công trình dự án chưa thực hiện đạt 32,35% kế hoạch, với diện 

tích là 27,16 ha, chiếm 29,06% diện tích trong kế hoạch. Trong đó: 

+ 10 công trình, dự án diện tích 9,83 ha đề nghị chuyển tiếp sang kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022: 

Bảng 4: Công trình dự án chưa thực hiện được đề xuất chuyển tiếp theo các 

Quyết định phê duyệt, bổ sung kế hoạch năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

TT Tên dự án, công trình 
diện tích 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Trụ sở công an thị trấn Nguyên Bình 0,08 TT. Nguyên Bình 

2 Trụ sở Công an xã Minh Tâm 0,13 Minh Tâm 

3 Trụ sở Công an xã Hoa Thám 0,20 Hoa Thám 
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4 Trụ sở Công an xã Tam Kim 1,60 Tam Kim 

5 Trụ sở Công an xã Quang Thành 0,23 Quang Thành 

6 Trụ sở Công an xã Ca Thành 0,10 Ca Thành 

7 Trụ sở Công an xã Mai Long 0,23 Mai Long 

8 Trụ sở Công an xã Hưng Đạo 0,10 Hưng Đạo 

9 
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên 

Bình 
6,76 TT. Nguyên Bình 

10 Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học Quang Thành 0,16 Quang Thành 

 

+ 01 công trình, dự án diện tích 20,00 ha, đề nghị hủy bỏ theo quy định của 

Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai năm 2013, do chưa xác định được nguồn kinh phí 

thực hiện. Dự án: Khu căn cứ phục vụ diễn tập (hạng mục thao trường bắn), diện 

tích 20 ha. 

2.1.2. Kết quả thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hộ của huyện 

nhưng không phải thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Kết quả thực hiện được 20 công trình dự án, với diện tích là 2,89 ha, trong 

đó đất rừng phòng hộ là 0,20 ha; đất khác là 2,69 ha. 
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Bảng 5: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HỆN TRONG NĂM 2021 HUYỆN NGUYÊN BÌNH 

KHÔNG PHẢI THÔNG QUA HĐND TỈNH CAO BẰNG 

TT 
Tên công trình, dự án (Văn bản pháp lý kèm theo như văn 

bản ghi vốn hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư) 

Diện tích tăng thêm (ha) 
Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Cơ sở đề xuất (văn bản ghi vốn, văn bản chấp thuận 

chủ trương đầu tư,..) 

Diện 

tích 
LUA RPH RDD 

Đất 

khác   

1 
Đường BTXM ngõ xóm, xóm Phia Đén (D-2000m, 

R-2m)  
0,40       0,40 Thành Công 

NQ số 05/2019/NQ-HĐND huyện về Điều 

chỉnh bổ sung KHĐT công trung hạn 2016-

2020 (lần 2) 

2 Đường GTNT Nà Đấu - Khuỏi Tào (3Km, rộng 3 m) 0,30   0,20   0,10  Hoa Thám  QĐ số 2113/QĐ-BQP ngày 16/7/2020 

3 
Đường GTNT Nà Luộc - Khuổi Lếch (khu căn cứ 

chiến đấu), xóm Đoàn Kết, xã Vũ Minh 
0,10       0,10  Vũ Minh  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 
4 

Đường Quang Đâư  - Pác Tu, xóm Lũng Quang, xã 

Vũ Minh 
0,10       0,10  Vũ Minh  

5 Đường GTNT Hoằng Sấn - Khuổi Lin, xã Hưng Đạo 0,09       0,09  Hưng Đạo  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 
6 

Đường liên xã Khau Cang (Thành Công) - Na Rì 

(Hưng Đạo) 
0,20       0,20  Hưng Đạo  

7 
Đường GTNT Khuổi Tông - Khau Khác (đoạn Khau 

khít - Khau Khác), xã Triệu Nguyên 
0,13       0,13  Triệu Nguyên  

8 

Đường GT Cốc Cài Thượng - Khuổi Tống - Khau - 

Đán Khao Khác - Thin Pản - Nặm Rằng, xóm Minh 

Khai, xã Triệu Nguyên 

0,24       0,24  Triệu Nguyên  
NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 

9 
Đường giao thông Bản Chang - Nặm Dân, xã Thành 

Công (giai đoạn 3) 
0,14       0,14  Thành Công  

10 
Đường Sành Phong - Lũng Diềm, xóm Nà Đoong, 

xã Ca Thành 
0,15       

 

0,15  
 Ca Thành  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 
11 

Đường Quốc lộ 34 - Khuổi Vầy, xóm Khuổi Vầy, xã 

Ca Thành 
0,10       

 

0,10  
 Ca Thành  

12 
Đường GTNT Xi Thầu - phân trường Lũng Thán, xã 

Vũ Nông 
0,08       

 

0,08 
 Vũ Nông  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 
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13 
Nâng cấp cải tạo đường Km 24 QL3 - Khuổi Xóm 

(đoạn Khuổi Min - Khuổi Xóm) xã Thịnh Vượng 
0,25       

 

0,25  
 Thịnh Vượng  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 
14 

Nâng cấp cải tạo đường Khuổi Thin - Nà Po xã 

Thịnh Vượng 
0,15       

 

0,15  
 Thịnh Vượng  

15 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo 0,03       
 

0,03  
 Hưng Đạo  

NQ số 08/2020/NQ-HĐND ngày 2212/2020 

của HĐND huyện Nguyên Bình 

16 Nhà văn hóa xóm Bản Nùng 0,30       
 

0,30  
 Thể Dục  

17 Nhà văn hóa xóm Nộc Soa, xã Ca Thành 0,03       
 

0,03  
 Ca Thành  

18 
Cấp điện sinh hoạt Bản Chang - Nặm Dân, xã Thành 

Công  
0,03       0,03 Thành Công 

19 Đường dây 0,4kV xóm Đông Bao 0,03       0,03 Hoa Thám 

20 Xây dựng nhà bán trú trung học cơ sở  0,04       0,04 Hoa Thám QĐ số 2113/QĐ-BQP ngày 16/7/2020 

Tổng số 2,89   0,20   2,69     
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Trên cơ sở các công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2021 và cân đối các 

chỉ tiêu sử dụng đất đã thực hiện trong năm 2021 so sánh với Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu được duyệt như sau: 

Bảng 6: Đánh giá chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

DT theo  

QĐ số 

2833/QĐ-

UBND 

tỉnh (ha) 

Kết quả thực hiện 2021 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

Tỷ lệ  

(%) 

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

1 Đất nông nghiệp NNP 78.231,39 78.269,35 37,95 100,05 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.151,24 3.152,31 1,07 100,03 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 65,50 65,50 65,50   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.609,31 5.616,01 6,70 100,12 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 540,95 546,99 6,04 101,12 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 35.408,79 35.420,64 11,85 100,03 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 11.028,87 11.029,03 0,16 100,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22.435,91 22.456,30 20,39 100,09 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên  
RSN 17.461,28 17.461,28   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 43,64 43,64   100,00 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 12,68 4,43 -8,25 34,94 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.046,87 3.006,90 -39,98 98,69 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 76,14 51,07 -25,07 67,07 

2.2 Đất an ninh CAN 1,33 1,33   100,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,57 0,81 0,24 142,11 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,56 26,56   100,00 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 91,39 91,32 -0,07 99,92 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 3,32 3,33 0,01 100,30 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.918,95 1.954,37 35,42 101,85 

- Đất giao thông DGT 1.709,96 1.705,05 -4,91 99,71 

- Đất thủy lợi DTL 32,89 32,90 0,01 100,03 

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,25 0,59 0,34 236,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,61 3,55 -0,06 98,34 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 42,20 41,71 -0,49 98,84 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 7,02 6,82 -0,20 97,15 

- Đất công trình năng lượng DNL 119,51 119,01 -0,50 99,58 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,50 0,51 0,01 102,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,42 1,42   100,00 
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- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,42 3,42   100,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,05 0,12 0,07 240,00 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT NTD 36,44 36,43 -0,01 99,97 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và CN DKH 0,16 0,16   100,00 

- Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,01 0,01   100,00 

- Đất chợ DCH 2,67 2,67   100,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,83 5,56 -0,27 95,37 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV         

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 376,40 368,93 -7,47 98,02 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 56,50 55,13 -1,37 97,58 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,68 6,10 -0,58 91,32 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN DTS 0,36 0,89 0,53 247,22 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,75 0,68 -0,07 90,67 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 421,09 421,15 0,06 100,01 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,67 19,67   100,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 2517,53 2.519,54 2,01 100,08 

 

2.1.3. Đất nông nghiệp 

Kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 78.231,39 ha, kết quả thực 

hiện được 78.269,35 ha, đạt 100,05% kế hoạch được duyệt (diện tích đạt cao 

hơn 37,95 ha, một phần là chưa thực hiện hết các chỉ tiêu chuyển mục đích đất 

nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Hai là do số liệu thống kê đất năm 2020, 

chưa xác định hết các công, dự án được đánh giá là đã thực hiện trong năm 

2020). Trong đó: 

+ Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo kết quả thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 50,09 ha, đạt 68,82% so với kế hoạch được 

duyệt là 72,79 ha. 

+ Diện tích chạy chu chuyển kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 (78.305,02 

ha) là số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng năm 2021, so với số liệu thống kê đất đai 

năm 2020 (78.268,49 ha) là: 36,71 ha, cho thấy sự khác nhau giữa số liệu thống kê 

năm 2020 và kết thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện.  

Biến động cụ thể các loại đất trong đất nông nghiệp chụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 3.151,24 ha, kết 

quả thực hiện được 3.152,31 ha, đạt 100,03% kế hoạch được duyệt, cao hơn kế 

hoạch là 1,07 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích theo kế hoạch 2021 được duyệt 

thực hiện là 5,57 ha, kết quả thực hiện là 3,28 ha, thấp hơn là 2,29 ha. 
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+ Nguyên nhân chưa chuyển mục đích đất trồng lúa theo kế hoạch được 

duyệt là do một số công trình, dự án năm 2021 dự kiến lấy vào đất lúa nhưng chưa 

thực hiện được: Chuyển mục đích đất lúa sang đất nông nghiệp khác (0,84 ha - tại 

xã Minh Tâm 0,51 ha + xã Phan Thanh 0,33 ha); Nghĩa trang nhân dân thị trấn 

Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình (0,11 ha); Chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang đất ở tại đô thị trên địa bàn 2 thị trấn (1,02 ha); Chuyển mục đích sử 

dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn 15 xã (0,32 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn 

huyện là 5.609,31 ha, kết quả thực hiện được 5.616,01 ha, đạt 100,12% so với kế 

hoạch được duyệt năm 2021, cao hơn 6,70 ha, do: 

+ Diện tích đất trồng cây hàng năm khác chuyển mục đích theo kế hoạch 

2021 được duyệt thực hiện là 16,36 ha, kết quả thực hiện là 13,29 ha, thấp hơn là 

3,07 ha. 

+ Nguyên nhân chưa chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác theo kế 

hoạch được duyệt là do chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn 15 xã (0,60 ha). 

+ Nguyên nhân khác do chu chuyển kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 

(5.625,67 ha) là số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng năm 2021, so với số liệu thống 

kê đất đai năm 2020 (5.628,93 ha) là: 3,26 ha, cho thấy sự khác nhau giữa số liệu 

thống kê năm 2020 và kết thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn 

huyện. 

- Đất trồng cây lâu năm theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 

540,95 ha, kết quả thực hiện được 546,99 ha, đạt 101,12% so với kế hoạch được 

duyệt, thực hiện cao hơn 6,04 ha. Trong đó: 

+ Diện tích đất trồng cây lâu năm chuyển mục đích theo kế hoạch 2021 

được duyệt 13,32 ha, kết quả thực hiện năm 2021 là 7,39 ha, thấp hơn 5,92 ha. 

+ Diện tích chưa chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp theo kế hoạch 

được duyệt là 5,50 ha. Nguyên nhân do chưa chuyển mục đích diện tích đất trồng 

cây lâu năm để thực hiện dự án: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm 

sang: Đất nông nghiệp khác (4,41 ha - xã Phan Thanh); Đất quốc phòng (0,30 ha 

- Khu căn cứ chiến đấu (hạng mục thao trường bắn) tại xã Hoa Thám); Chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị (0,13 ha - thị trấn 

Nguyên Bình) và Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại 

nông thôn trên địa bàn 15 xã (1,09 ha). 

- Đất rừng phòng hộ theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 

35.408,79 ha, kết quả thực hiện được 35.420,64 ha, đạt 100,03% kế hoạch được duyệt 

năm 2021, thực hiện cao hơn 11,85 ha. Trong đó: 

+ Diện tích giảm theo kế hoạch năm 2021 được duyệt là 12,98 ha; Kết quả 

thực hiện năm 2021 là 13,24 ha [trong đó: 12,86 ha chuyển mục đích theo QĐ số 
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2833/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/12/2020; 0,38 ha thực hiện dự án Khắc phục sạt lở 

đất tại khu vực trường Trung học cơ sở thị trấn Nguyện Bình (0,30 ha) + Cải tạo 

chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Nguyên Bình (0,02 ha) - 

xã Thể Dục + Đường GTNT Nà Đấu - Khuỏi Tào, xã Hoa Thám (0,06 ha) - các dự 

án này không có trong QĐ số 2833/QĐ-UBND tỉnh]. 

- Đất rừng đặc dụng theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 

11.028,87 ha, kết quả thực hiện được 11.029,03 ha, đạt 100% kế hoạch được 

duyệt năm 2021, thực hiện cao hơn 0,16 ha. Trong đó: 

+ Diện tích rừng đặc dụng thực hiện kế hoạch năm 2021 tăng theo điều 

chỉnh tại dự án: 'Đường giao thông Tĩnh Túc- Phan Thanh - Mai Long (huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) - Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) thuộc dự án: Hạ tầng cơ 

bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 

Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng là 0,64 ha. 

+ Nguyên nhân khác do chu chuyển kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 

(11.035,84 ha) là số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng năm 2021, so với số liệu 

thống kê đất đai năm 2020 (11.036,64 ha) là: 0,80 ha, cho thấy sự khác nhau giữa số 

liệu thống kê năm 2020 và kết thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn 

huyện. 

Khi chu chuyển đất đai theo kết quả thực hiện năm 2021 chênh lệch bằng = 

0,80 ha - 0,64 ha = 0,16 ha. 

- Đất rừng sản xuất theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 

22.435,91 ha, kết quả thực hiện được 22.456,30 ha, đạt 100,09% so với kế 

hoạch được duyệt, cao hơn 20,39 ha. Trong đó: 

+ Kế hoạch năm 2021 đất rừng sản xuất giảm 25,75 ha; Kết quả thực hiện 

năm 2021 là 4,75 ha. 

+ Ngoài ra còn 21,00 ha đất rừng sản xuất chưa thực hiện do chưa thực 

hiện dự án: Khu căn cứ chiến đấu (hạng mục thao trường bắn) tại xã Hoa Thám 

19,50 ha và chưa chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang đất ở tại nông thôn trên 

địa bàn 15 xã là 1,50 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện 

là 43,64 ha, kết quả thực hiện được 46,64 ha, đạt 100% so với kế hoạch được 

duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác kế hoạch năm 2021 được phê duyệt là 12,68 ha, 

kết quả thực hiện 4,43 ha, đạt 34,94% kế hoạch được duyệt, thấp hơn 8,25 ha. 

Trong đó chưa thực hiện được: 

+ Chuyển mục đích đất lúa sang đất nông nghiệp khác: 0,84 ha (tại xã 

Minh Tâm 0,51 ha; xã Phan Thanh 0,33 ha). 

+ Chuyển mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang đất nông nghiệp 
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khác: 3,00 ha (tại xã Phan Thanh) 

+ Chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác: 

4,41 ha (tại xã Phan Thanh) 

2.1.4. Đất phi nông nghiệp 

Theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 3.046,87 ha, kết quả 

thực hiện được 3.006,90 ha, đạt 98,69% kế hoạch được duyệt, thấp hơn 39,98 ha. 

Trong đó: 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp tăng do thực hiện kế hoạch năm 2021 là 52,48 

ha, đạt 69,03% so với kế hoạch được duyệt là 76,03 ha. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp xác định từ kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 với số liệu thống kê đất đai năm 2020 thấp hơn là 15,59 ha. 

Biến động cụ thể các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 76,14 ha, kết quả 

thực hiện 51,07 ha, đạt 67,07% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

+ Kết quả thực hiện năm 2021 tăng là 1,94 ha (do thực hiện được dự án: 

Xây dựng các công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cao Bằng năm 

2021 - dự án này ngoài QĐ số 2833/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/12/2020). 

+ Kế hoạch năm 2021 đất quốc phòng được duyệt tăng 20,00 ha (nhưng 

chưa thực hiện được dự án: Khu căn cứ phục vụ diễn tập (hạng mục thao trường 

bắn) - theo QĐ số 2833/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/12/2020). 

+ Số liệu chênh lệch giữa kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

(56,14 ha) cao hơn với số liệu thống kê đất đai năm 2020 (49,13 ha) là 7,01 ha. 

- Đất an ninh theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 1,33 ha, kết 

quả thực hiện được 1,33 ha, đạt 100%, tăng 0,89 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Trong năm kế hoạch 2021 chỉ chu chuyển dự án Xây dựng, cải tạo mở rộng cơ 

sở làm việc Công an huyện Nguyên Bình 0,89 ha. Các dự án đất trụ sở công an các 

xã được đăng ký nhưng chưa chạy chu chuyển, xong trong năm 2021 kết quả cũng 

chưa thực hiện được dự án nào.  

 - Đất thương mại, dịch vụ theo kế hoạch được duyệt năm 2021 toàn huyện là 

0,57 ha, kết quả thực hiện năm 2021 là 0,81 ha, đạt 142,11%, tăng 0,24 ha so với kế 

hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân chênh lệch diện tích là do số liệu thống kê đất đai năm 2020 là 

0,81 ha, cao hơn 0,24 ha so với số liệu đầu vào để đánh giá kết quả thực hiện cho kế 

hoạch năm 2020 là 0,57 ha (chênh lệch đầu vào số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 (là năm 2020) với số liệu thống kê hàng năm, năm 2020). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt năm 2021 là 26,56 ha, kết quả thực hiện năm 2021 là 26,56 ha, đạt 100% 
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so với kế hoạch được duyệt.  

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo kế hoạch được duyệt năm 

2021 là 91,39 ha, kết quả thực hiện năm 2021 là 91,32 ha, 99,92%, thấp hơn 

0,07 ha, so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

+ Nguyên nhân chênh lệch 0,07 ha là do số liệu thống kê năm 2020 là 

90,67 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 90,74 ha. 

+ Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì đất cho hoạt động 

khoáng sản (91,39 ha) tăng 0,65 ha, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 (91,32 ha) tăng 0,65 ha. 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 

3,32 ha. kết quả thực hiện trong năm kế hoạch là 3,33 ha không biến động. 

Nguyên nhân chênh lệch 0,01 ha là do làm tròn số liệu thống kê năm 

2020 là 3,33 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 3,32 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: theo kế 

hoạch được duyệt đến năm 2021 toàn huyện là 1.918,95 ha, kết quả thực hiện năm 

2021 là 1.954,37 ha, đạt 101,85%, cao hơn 36,24 ha so với kế hoạch được duyệt. 

Nguyên nhân kết quả đất phát triển hạ tầng đạt cao là do trong năm đã bổ sung thêm 

và thực hiện đươc các công trình, dự án không có trong Quyết định số 2833/QĐ-

UBND tỉnh ngày 31/12/2020.  

Biến động các loại đất trong đất phát triển hạ tầng như sau: 

+ Đất giao thông kế hoạch năm 2021 được phê duyệt là 1.709,96 ha, kết quả 

thực hiện năm 2021 là 1.705,05 ha, đạt 99,71%, thấp hơn 4,91 ha so với kế hoạch 

được phê duyệt, trong đó: 

* Diện tích không đạt 4,91 ha với 21/35 dự án đường nông thôn chưa được 

thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt mà không cần thông 

qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

* Trong năm 2021 cũng thực hiện được 14/35 dự án đường nông thôn chưa 

được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt mà không cần 

thông qua Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 (chi tiết Bảng 5: Danh mục công trình, dự án thực hiện trọng năm 2021 huyện 

Nguyên Bình không phải thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh Cao bằng) 

+ Đất thủy lợi kế hoạch năm 2021 được phê duyệt là 32,89 ha, kết quả thực 

hiện năm 2021 là 32,90 ha, đạt 100,03%, cao hơn 0,01 ha so với kế hoạch được phê 

duyệt, trong đó: 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 32,91 ha, 

thấp hơn 0,43 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 33,34 ha. 

* Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt thì đất thủy lợi (32,89 
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ha) giảm 0,45 ha, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (32,90 ha) 

giảm 0,01 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 

0,25 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 0,59 ha, tăng 0,34 ha, do thực hiện xây dựng, 

mở rộng 03 nhà văn hóa trên địa bàn.  

(chi tiết Bảng 5: Danh mục công trình, dự án thực hiện trọng năm 2021 huyện 

Nguyên Bình không phải thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh Cao bằng) 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2021 là 3,61 

ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 3,55 ha, thấp hơn 0,06 ha. Trong đó: 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 3,24 ha, thấp 

hơn 0,06 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 3,30 ha. 

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt và kết quả thực hiện năm 2021 

đều tăng 0,32 ha. Thực hiện được Trạm Y tế xã Mai Long - 0,17 ha và Trạm Y tế xã 

Thể Dục - 0,15 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2021 là 42,20 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 41,71 ha, thấp hơn 0,49 ha. Trong 

đó: 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 40,99 ha, 

thấp hơn 0,67 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 41,66 ha. 

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt tăng 0,54 ha và kết quả thực 

hiện năm 2021 đều tăng 0,72 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2021 là 7,02 ha. Kết quả thực hiện năm 2021 là 6,82 ha, thấp hơn 0,20 ha. Trong đó: 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 6,82 ha, thấp 

hơn 0,20 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 7,02 ha. 

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt không có công trình dự án nào. 

+ Đất công trình năng lượng kết quả thực hiện năm 2021 là 119,51 ha. Kết quả 

thực hiện năm 2021 là 119,01 ha, thấp hơn 0,50 ha. Trong đó: 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 118,89 ha, 

thấp hơn 0,62 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 119,51 ha. 

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt không biến động và kết quả thực 

hiện năm 2021 tăng 0,12 ha. 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông kết quả thực hiện năm 2021 là 0,50 ha, 

không biến động. Kết quả thực hiện năm 2021 là 0,51 ha, cao hơn 0,01 ha. 

Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 0,50 ha, cao 

hơn 0,01 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 0,51 ha. 
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+ Đất có di tích lịch sử văn hóa kết quả thực hiện năm 2021 là 1,42 ha. Kết quả 

thực hiện năm 2021 là 1,42 ha, không biến động so với năm 2020. 

+ Đất bãi thải, xử lý rác thải theo kế hoạch được duyệt năm 2020 là 3,42 ha. 

Kết quả thực hiện năm 2021 được 3,42 ha, không biến động. 

+ Đất cơ sở tôn giáo theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 0,05 ha. Kết quả 

thực hiện năm 2021 diện tích là 0,12 ha, cao hơn 0,07 ha.  

Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 0,12 ha, cao 

hơn 0,07 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 0,05 ha. Do thực 

hiện thống kê sai loại đất tín ngưỡng sang đất cơ sở tôn giáo. 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng theo kế hoạch 

được duyệt năm 2021 là 36,44 ha, kết quả thực hiện được 36,43 ha, đạt 99,97%, 

thấp hơn 0,01 ha so với kế hoạch được duyệt. 

* Nguyên nhân chênh lệch do làm tròn số liệu thống kê năm 2020 là 0,01 

ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ kết quả thực hiện năm 2021 là 

0,16 ha, không biến động theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

+ Đất dịch vụ xã hội kết quả thực hiện năm 2021 là 0,01 ha, không biến động 

theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

+ Đất chợ kết quả thực hiện năm 2021 là 2,67 ha, không biến động theo kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021.  

- Đất sinh hoạt cộng đồng theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 5,83 ha, kết 

quả thực hiện được 5,56 ha, đạt 95,37%, thấp hơn 0,27 ha so với kế hoạch được 

duyệt. 

* Nguyên nhân chênh lệch do số liệu thống kê năm 2020 là 5,57 ha, thấp 

hơn 0,26 ha, số liệu kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 là 5,83 ha. 

* Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được duyệt không biến động là 5,83 ha và 

kết quả thực hiện năm 2021 giảm 0,01 ha, do chuyển sang đất giao thông. 

- Đất ở tại nông thôn theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 376,40 ha. 

Kết quả thực hiện năm 2021 là 368,93 ha, đạt 98,02%, thấp hơn 7,47 ha, trong 

đó: 

+ Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất ở nông thôn tăng 7,39 ha do 

các hộ gia đình đăng ký chuyển mục đích trên địa bàn 15 xã nhưng chưa thực 

hiện được. 

+ Kết quả thống kê đất đai năm 2020 đất ở tại nông thôn là 369,10 ha. Số 

liệu kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 369,02 ha, chênh lệch 0,08 ha. 

- Đất ở tại đô thị kế hoạch được duyệt năm 2021 là 56,50 ha, kết quả thực hiện 

được 55,13 ha, đạt 97,58%, kết quả thực hiện thấp hơn 1,37 ha. Trong đó: 
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+ Đất ở tại đô thị thực hiện trong năm 2021 là 55,13 ha, tăng 0,27 ha. Kế 

hoạch năm 2021 được duyệt là 56,50 ha, tăng 1,70 ha 

+ Kết quả số liệu thống kê năm 2020 là 54,86 ha, cao hơn 0,06 ha, so với số 

liệu kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 54,80 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 6,68 ha, 

kết quả thực hiện được 6,10 ha, đạt 91,32%, thấp hơn 0,58 ha, trong đó: 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan thực hiện trong năm 2021 là 6,10 ha (giảm 

0,06 ha so với hiện trạng năm 2020). 

+ Số liệu thống kê đến 31/12/2020 là 6,16 ha, so với số liệu kết quả thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 6,74 ha, thấp hơn 0,58 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp theo kế hoạch được duyệt năm 

2021 là 0,36 ha, kết quả thực hiện được 0,89 ha, cao hơn 0,53 ha so với kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: 

+ Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp thực hiện trong năm 2021 là 0,89 

ha (không biến động), cao hơn 0,53 ha. 

+ Kết quả số liệu thống kê năm 2020 là 0,89 ha, cao hơn 0,53 ha, so với số 

liệu kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 0,36 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 0,75 ha, kết 

quả thực hiện được trong năm là 0,68 ha, giảm hơn 0,07 ha, so với kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: 

Nguyên nhân chênh lệch 0,07 ha, là do thống kê sai lo đất tín ngưỡng 

sang đất cơ ở tôn giáo, số liệu thống kê năm 2020 đất tín ngưỡng là 0,68 ha, so 

với số liệu kế hoạch năm 2021 được duyệt là 0,75 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 421,09 

ha, kết quả thực hiện được trong năm là 421,15 ha, đạt 100,01%, cao hơn 0,06 ha so 

với kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối thực hiện trong năm 2021 là 421,15 ha 

(giảm 0,17), cao hơn 0,06 ha. Kế hoạch năm 2021 được duyệt là 421,09 ha (giảm 

0,17 ha). 

+ Do số liệu thống kê năm 2020 là 421,32 ha, cao hơn 0,06 ha, so với số liệu 

kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 421,26 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 19,67 

ha, kết quả thực hiện được 19,67 ha, đạt 100% so với kế hoạch được duyệt, không 

biến động trong kế hoạch năm 2021. 

2.1.5. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã được 

phê duyệt là 2.517,53 ha, thực hiện năm 2021 là 2.519,54 ha, đạt 100,08% so với 
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kế hoạch được duyệt, giảm 2,01 ha, do trong năm 2021 điều chỉnh diện tích đất 

của tuyến đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phia Oắc, 

Phia Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo đất chưa sử dụng được lấy từ 0,38 ha 

tăng lên 2,39 ha.  

Trong năm 2021 đưa 2,39 ha đất chưa sử dụng chuyển sang đất giao 

thông xã Phan Thanh 1,60 ha; xã Thành Công 0,79 ha, để thực hiện dự án: 

Đường giao thông Quốc lộ 34, xã Phan Thanh - Khu du lịch Phia Oắc, Phia 

Đén, xã Thành Công, xã Hưng Đạo. 

 2.2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021. 

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn 

đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đã ảnh hưởng đến nguồn đầu tư, cũng như tiến 

độ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thực hiện trên địa bàn huyện Nguyên Bình nói 

riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung. 

- Do thời gian triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 một số công 

trình dự án chưa xác định được nguồn vốn đầu tư nên khi xác định được nguồn 

đầu tư phải trình, phê duyệt bổ sung để triển khai thực hiện trong năm 2021. 

- Việc triển khai các thủ tục đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

trong đó, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu triển khai mất 

nhiều thời gian, vướng mắc nhất và là nguyên nhân chính dẫn đến việc dự án triển 

khai chậm, GPMB chậm phần lớn là do chủ đầu tư và người có đất không thỏa 

thuận được giá đền bù. 

- Về việc xác minh loại đất và chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất để thực 

hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do các hộ tự chia tách 

chuyển nhượng cho con cháu mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định. 

- Các dự án về đất an ninh (08 trụ sở công an cấp xã) được đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 chưa triển khai thực hiện theo kế hoạch, được đề xuất 

chuyển tiếp thực hiện trong năm 2022. Đây là đất để xây dựng trụ sở công an cấp 

xã đề nghị Công an huyện, Công an xã phối hợp với UBND cấp xã theo các vị trí, 

diện tích đã xác định, hoàn thiện các thủ tục báo cáo với UBND huyện để trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, giao đất cho Công an từng xã quản lý, đến khi có nguồn 

đầu tư tiến hành xây dựng theo quy định, hạn chế việc đưa vào kế hoạch hàng năm 

nhưng không thực hiện được thì lại chuyển tiếp năm sau, ảnh hưởng đến chất 

lượng lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. 

- Theo kế hoạch hàng năm nhân dân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất 

nông nghiệp sang đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn xong khi triển khai thực 

hiện thì các hộ dân lại không làm. Trong đó một số hộ chưa đăng ký nhưng muốn 

thực hiện thì lại không có trong kế hoạch nên không thực hiện được, gây khó khăn 

cho công tác lập kế hoạch hàng năm. Nội dung này đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
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trường nghiên cứu xem xét là chỉ tiêu khung các loại đất để chuyển mục đích, tạo 

điều kiện cho nhân dân thực hiện trong năm, tránh trường hợp dăng ký nhưng 

không thực hiện, người muốn thực hiện thì lại phải đợi thông qua Nghị quyết 

HĐND tỉnh.   

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong 

đó có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng 

và sự bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực hiện. Cụ thể: 

+ Đất nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

đều đạt trên 100% chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng năm 2021 cho thấy: Công tác 

triển khai thực hiện các công trình, dự án không đạt theo kế hoạch nên diện tích 

đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp chưa đạt trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021;  

 + Đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất phi nông 

nghiệp chưa đạt chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng năm 2021, do nguồn ngân sách 

nhà nước chưa được giải ngân nên chậm tiến độ so với kế hoạch. Trong năm 2021 

có 01 dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng chưa thực hiện nên cũng làm ảnh hưởng 

đến kết quả sử dụng đất của huyện. 

2.3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021. 

2.3.1. Nguyên nhân của tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất 

Nguyên nhân chủ quan: 

- Các cơ quan, ban ngành, tổ chức chưa thực sự quan tâm trong việc đăng ký 

nhu cầu sử dụng đất của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch sử dụng đất đầy đủ, sát 

với điều kiện thực tế và khả năng thực hiện dẫn đến có những công trình đăng ký 

nhu cầu nhưng không triển khai thực hiện được. 

- Năng lực tài chính của chủ đầu tư còn hạn chế, chưa chủ động được nguồn 

vốn. Một số công trình đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa được bố trí nguồn vốn 

để thực hiện hoặc đã được bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng nhưng không đủ để 

thực hiện tất cả các hạng mục công trình dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. 

- Nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi 

trường theo quy định của pháp luật dẫn đến chậm thực hiện dự án. Sự phối hợp 

giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc tiến độ 

thi công các công trình. 

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành khác chưa thực sự 

thống nhất, tình trạng phát sinh các công trình dự án không theo kế hoạch sử dụng đất 

vẫn xảy ra. 

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị 
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đăng ký nhưng lại không phù hợp với quy hoạch đã có; đất ở tại nông thôn đang ký 

nhiều nhưng lại không thực hiện do suy nghĩ chủ quan của người dân, trong việc sử 

dụng đất ở, luôn có suy nghĩ cũ “đất của tôi tôi ở, đất của tôi thì tôi thích làm nhà ở 

thì làm”, nên việc thực hiện chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở gặp 

khó khăn và bị động theo đăng ký của người dân … 

Nguyên nhân khách quan: 

- Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 đã làm ảnh hưởng lớn 

đến các hoạt động kinh tế - xã hội, đã ảnh hưởng đến nguồn đầu tư, tiến độ xây 

dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Nguyên Bình nói riêng và tỉnh Cao 

Bằng nói chung. 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc: Tiến 

độ giải phóng mặt bằng không theo đúng kế hoạch giao đất cho dự án. 

- Thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, trong đó 

có hai khâu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất 

cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Điều kiện thời tiết cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, dẫn 

đến dự án thực hiện bị chậm tiến độ. 

2.3.2. Biện pháp khắc phục những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất 

- Bám sát theo kế hoạch đầu tư công đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt. 

- Không đưa vào trong năm kế hoạch sử dụng đất những công trình chưa có 

chủ trương, chưa được ghi vốn đúng theo quy định. Bởi vì vốn là điều kiện quan 

trọng nhất để thực hiện dự án, cần phải xác định rõ nguồn vốn, số vốn cần để thực 

hiện từng công trình dự án trong năm kế hoạch. 

- Đối với nhà đầu tư là cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư trên địa bàn 

huyện cần đánh giá kỹ hồ sơ năng lực, đặc biệt là năng lực tài chính để thực hiện 

các công trình dự án. Tránh tình trạng các dự án đã xác định đầu tư nhưng không 

thực hiện được do thiếu vốn. Không chấp thuận các nhà đầu tư có năng lực tài 

chính yếu, hoặc đã đăng ký dự án nhưng nhiều lần chậm chễ, không thực hiện. 

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các công trình dự án đã đăng ký đầu tư 

được thực hiện, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình 

thực hiện dự án. 

- Các cơ quan, ban ngành ở các cấp kịp thời phối hợp giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo 

lợi ích của người dân cũng như nhà đầu tư khi thực hiện dự án. 

- Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị và đất ở 

tại nông thôn trên địa bàn huyện cần nâng cao công tác tuyên truyền cho nhân dân 

triển khai đăng ký và thực hiện trong năm kế hoạch để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ 
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của người sử dụng đất ở lâu dài. Đồng thời cần đưa công tác quản lý xây dựng chặt 

chẽ hơn, việc xây dựng phải tuân thủ theo Luật Xây dựng và Luật Đất đai, các công 

trình trước khi xây dựng phải được cơ quan Nhà nước cấp phép, không để xây dựng 

trên đất nông nghiệp và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 

 Hiện nay quy hoạch tỉnh Cao Bằng đang được triển khai do vậy hợp phần 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 tỉnh Cao Bằng 

cũng đang được triển khai. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Cao 

Bằng cũng đang được thực hiện. Do vậy chỉ tiêu phân đất đai của kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh cho kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình là chưa 

có, nên việc xác định chỉ tiêu phân bổ của cấp tỉnh cho kế hoạch năm 2022 huyện 

Nguyên Bình được xác định trên cơ sở kết quả thực hiện: 

- Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nguyên Bình; 

- Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Nguyên Bình (đợt 1); 

- Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng 

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 huyện Nguyên Bình (đợt 2); 

- Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Cao 

Bằng Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Nguyên Bình (đợt 3); 

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v thông qua danh mục các dự án đăng ký nhu cầu 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2022; 

- Thông báo thẩm định số 4429/TB-HĐTĐ ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thông báo Kết quả thẩm định 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nguyên Bình. 

Đồng thời căn cứ vào: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch đầu tư công năm 

2022 của tỉnh Cao Bằng, của huyện Nguyên Bình. 

UBND huyện Nguyên Bình hoành chỉnh và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 
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năm 2022 như sau: 

Bảng 7: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

thực hiện 
Tỷ lệ (%) 

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

I LOẠI ĐẤT   83.795,78 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 78.229,53 93,36 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.146,31 3,75 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 65,50 0,08 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.604,44 6,69 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 546,06 0,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 35.404,32 42,25 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 11.028,73 13,16 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22.451,64 26,79 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên    17.461,28 17.461,28 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 43,61 0,05 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4,43 0,01 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.047,40 3,64 

  Trong đó:       

2.1 Đất quốc phòng CQP 51,57 0,06 

2.2 Đất an ninh CAN 4,04 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,81 0,00 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,56 0,03 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 91,96 0,11 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 7,20 0,01 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1.980,84 2,36 

- Đất giao thông DGT 1.721,06 2,05 

- Đất thủy lợi DTL 32,99 0,04 

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,25 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,53 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 44,76 0,05 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 6,65 0,01 

- Đất công trình năng lượng DNL 119,10 0,14 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,51 0,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG     
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- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 1,54 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,42 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON     

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, NHT NTD 43,19 0,05 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học và CN DKH 0,16 0,00 

- Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,01 0,00 

- Đất chợ DCH 2,67 0,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,56 0,01 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 374,42 0,45 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 55,63 0,07 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,56 0,01 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,84 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,80 0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 420,94 0,50 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,67 0,02 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD 2.518,85 3,01 

II KHU CHỨC NĂNG*   85.449,36 101,97 

1 Đất khu công nghệ cao* KCN     

2 Đất khu kinh tế* KKT     

3 Đất đô thị* KDT 4.155,42 4,96 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên 

trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công 

nghiệp lâu năm) 

KVL 820,79 0,98 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuất) 
KVN 68.528,34 81,78 

6 Khu du lịch KPH 1,42 0,00 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KDD 10.944,25 13,06 

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu vực công 

nghiệp, cụm công nghiệp 
KKN     

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)   440,93 0,53 

10 Khu thương mại - dịch vụ KDV 0,81 0,00 

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDL 89,00 0,11 

12 Khu dân cư nông thôn DNT 374,42 0,45 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 

nông thôn 
KON 93,98 0,11 

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

Căn cứ vào kết quả thực hiện các công trình, dự án dự kiến hết 31/12/2021 

trên địa bàn theo các Quyết định được UBND tỉnh phê duyệt. Các công trình, dự 

án được chu chuyển để đánh giá các chỉ tiêu sử dụng đất chưa được thực hiện hết 

để xác định cụ thể về điều kiện được chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, 

đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Bảng 8: Xác định chỉ tiêu sử dụng đất chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

DT theo  

QĐ số 

2833/QĐ-

UBND 

tỉnh (ha) 

DT thực 

hiện 

2021(ha) 

DT thực 

hiện 

chuyển 

tiếp 

năm 

2022  
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

1 Đất nông nghiệp NNP 78.231,39 78.269,35 37,95 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.151,24 3.152,31 1,07 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 65,50 65,50 65,50 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.609,31 5.616,01 6,70 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 540,95 546,99 6,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 35.408,79 35.420,64 11,85 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 11.028,87 11.029,03 0,16 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 22.435,91 22.456,30 20,39 

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN 17.461,28 17.461,28 
17.461,

28 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 43,64 43,64   

1.8 Đất làm muối LMU       

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 12,68 4,43 -8,25 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.046,87 3.006,90 -39,98 

  Trong đó:         

2.1 Đất quốc phòng CQP 76,14 51,07 -25,07 

2.2 Đất an ninh CAN 1,33 1,33   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK       

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN       

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,57 0,81 0,24 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 26,56 26,56   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 91,39 91,32 -0,07 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 3,32 3,33 0,01 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.918,95 1.954,37 35,42 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,83 5,56 -0,27 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV       

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 376,40 368,93 -7,47 
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2.14 Đất ở tại đô thị ODT 56,50 55,13 -1,37 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 6,68 6,10 -0,58 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,36 0,89 0,53 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,75 0,68 -0,07 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 421,09 421,15 0,06 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 19,67 19,67   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK       

3 Đất chưa sử dụng CSD 2517,53 2.519,54 2,01 

 Qua bảng 08 chúng ta thấy diện tích các loại đất chưa sử dụng hết trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 như sau: 

 - Đất lúa còn 1,07 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất trồng cây hàng năm khác còn 6,70 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất trồng cây lâu năm còn 6,04 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất rừng phòng hộ còn 11,85 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất rừng đặc dụng còn 0,16 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất rừng sản xuất còn 20,39 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất nông nghiệp khác còn 8,25 ha chưa thực hiện hết. 

 - Đất Quốc phòng còn 25,07 ha chưa thực hiện. 

 - Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản còn 0,07 ha chưa thực hiện. 

 - Đất phát triển hạ tâng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 35,45 ha 

 - Đất sinh hoạt cộng đồng còn 0,27 ha chưa thực hiện. 

- Đất ở tại nông thôn còn 7,47 ha chưa thực hiện. 

 - Đất ở tại đô thị còn 1,37 ha chưa thực hiện. 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan còn 0,58 ha chưa thực hiện. 

 - Đất cơ sở tín ngưỡng còn 0,07 ha chưa thực hiện. 

 - Đất chưa sử dụng l 2,01 ha, chưa thực hiện. 

 2.3.1.1. Công trình, dự án đề xuất chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 đã được phê duyệt 

 Trên cơ sở đánh giá công trình dự án trong kế hoạch năm 2021, UBND 

huyện xác định chuyển tiếp 10 dự án trong kế hoạch năm 2021 chưa thực hiện 

sang thực hiện trong năm 2022 chi tiết:  

TT Tên dự án, công trình 
diện tích 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Trụ sở công an thị trấn Nguyên Bình 0,08 TT. Nguyên Bình 

2 Trụ sở Công an xã Minh Tâm 0,13 Minh Tâm 
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3 Trụ sở Công an xã Hoa Thám 0,20 Hoa Thám 

4 Trụ sở Công an xã Tam Kim 1,60 Tam Kim 

5 Trụ sở Công an xã Quang Thành 0,23 Quang Thành 

6 Trụ sở Công an xã Ca Thành 0,10 Ca Thành 

7 Trụ sở Công an xã Mai Long 0,23 Mai Long 

8 Trụ sở Công an xã Hưng Đạo 0,10 Hưng Đạo 

9 
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên 

Bình 
6,76 TT. Nguyên Bình 

10 Cải tạo sửa chữa trường Tiểu học Quang Thành 0,16 Quang Thành 

 

 2.3.1.1. Công trình, dự án đề xuất chuyển tiếp từ kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội theo Nghị quyết đầu tư công của huyện Nguyên Bình. 

 Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện 

đã được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư 

xây dựng các công trình, dự án hàng năm trên địa bàn nhưng chưa thể thực hiện 

trong năm 2021, được đề xuất chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

 Bảng 9: Danh mục công trình, dự án được chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 

2022 theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

TT Tên dự án, công trình 
diện tích 

(ha) 

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Đường vào sân vận động UBND xã (1km) 1,00  Hoa Thám  

2 Xây dựng mới phòng bộ môn trường THCS 0,28  Hoa Thám  

3 Xây dựng mới nhà đa năng THCS 0,36  Hoa Thám  

4 Xây dựng mới phòng hội đồng trường Tiểu Học 0,72  Hoa Thám  

5 Xây mới nhà lớp học trường Tiểu Học, sân trường 1,14  Hoa Thám  

6 Xây mới nhà công vụ trường Tiểu Học 0,23  Hoa Thám  

7 Xây mới nhà vệ sinh công cộng trường Tiểu Học 0,04  Hoa Thám  

8 Đường GTNT Nà Niếng - Rằng Ca xã Hưng Đạo 0,70 Hưng Đạo 

9 Đường GTNT Nà Coóc - Nà Luyện, xã Hưng Đạo 0,42 Hưng Đạo 

10 Nhà văn hóa xóm Nà Coóc, xã Hưng Đạo 0,03 Hưng Đạo 

11 Đường Công Trừng - Nà Ngủ, xã Mai Long 0,20  Mai Long  

12 
Đường GTNT Khuổi Hầu - Lũng Mú - Cốc Mòn, xã Mai 

Long (giai đoạn 2) 
0,23  Mai Long  

13 Đường Lũng Páp - Cốc Mìa, xã Mai Long 0,15  Mai Long  

14 Nhà văn hóa xóm Bắc Sơn, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

15 Nhà văn hóa xóm Bình Minh, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

16 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

17 Nhà văn hóa xóm Lang Môn, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

18 Nhà văn hóa xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

19 Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

20 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 
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21 Nhà văn hóa đa năng xã Minh Tâm 0,15 Minh Tâm 

22 
Mở mới đường Đán Đeng - Cốc Cài, xóm Pác Cai, xã Phan 

Thanh 
0,36  Phan Thanh  

23 
Đường liên thôn Khuổi Xả - Ca Chắp, xóm Quang Trung, 

xã Quang Thành 
0,35  Quang Thành  

24 Nhà văn hóa xóm Quang Trung, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

25 Nhà văn hóa xóm Quang Thượng, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

26 Nhà văn hóa xóm Quang Bình, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

27 Trường tiểu học Quang Thành (điều chỉnh 0,16-0,24 ha) 0,24  Quang Thành  

28 Đường GTNT Bắc Đài - Khuổi Quốc, xã Tam Kim 0,10  Tam Kim  

29 
Đường nối từ Trầm Bằng đến Nà Sáng, xóm Bản Um, xã 

Tam Kim 
0,10  Tam Kim  

30 
Đường GTNT Tát Pục - Phịa Phạ, xóm Nà Vài, xã Thành 

Công 
0,10  Thành Công  

31 
Nâng cấp cải tạo đường Nà Luông - Thin Tòng xã Thịnh 

Vượng 
0,10  Thịnh Vượng  

32 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã 0,03  Thịnh Vượng  

33 
Đường GTNT Muộm Xuôi - Lũng Hin, xóm Nặm Rằng, 

xã Triệu Nguyên 
0,90  Triệu Nguyên  

34 Đường Lũng Pán - Tà Sa xóm Lũng Kèng xã Vũ Minh  0,60  Vũ Minh  

35 Đường Siu Đô - Lao Kiên xóm Lũng Kèng xã Vũ Minh  0,70  Vũ Minh  

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

- Đất trụ sở cơ quan:  

 + Đất quốc phòng năm 2022 đưa vào kế hoạch tăng là 0,50 ha, cho Dự án khu 

căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập KVPT huyện Nguyên Bình. 

 + Đất an ninh năm 2022 đưa vào kế hoạch tăng là 2,67 ha, cho hạng mục 

công trình, dự án xây dựng 08 trụ sở công an xã. 

 + Đất trụ sở cơ quan năm 2022 đưa vào kế hoạch tăng là 0,46 ha, cho hạng 

mục công trình, dự án xây dựng: Trụ sở làm việc UBND xã Triệu Nguyên, huyện 

Nguyên Bình - diện tích 0,43 ha; Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã - diện tích 0,03 

ha. 

+ Đất cơ sở giáo dục, đào tạo năm 2022 bổ sung thêm 3,75 ha trên địa bàn xã 

Ca Thành 0,70 ha, xã Hoa Thám 2,77 ha; xã Quang Thành 0,28 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2022, diện tích tăng thêm 0,72 ha để xây 

dựng: Nhà bia tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ thị trấn Tĩnh Túc - diện tích 0,03 ha; 

Xây dựng nhà văn hóa của 18 nhà văn hóa của các thôn bản trên địa bàn huyện. 

- Đất tổ chức kinh tế: 

+ Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2022 là 5,44 ha cho Dự án khai 

thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông theo Giấy phép 

khai thác số 1815/GP-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng (hiện trạng 

thống kê năm 2020 là đất cho hoạt động khoáng sản, thực tế nhân dân sử dụng là đất 

lúa và đất hàng năm khác). 
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 + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2022 là 2,41 ha cho Dự án khai 

thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông theo Giấy phép 

khai thác số 1816/GP-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng (hiện trạng 

thống kê năm 2020 là đất cho hoạt động khoáng sản, đang được nhân dân sử dụng 

vào sản xuất nông nghiệp và trồng rừng). 

 + Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2022 là 0,64 ha cho Khai thác 

tận thu khoáng sản quặng thiếc và các khoáng sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải 

khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

theo Giấy phép số 2451/GP-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng (hiện trạng thống kê năm 2020 là đất cho hoạt động khoáng sản và hồ mỏ, chỉ 

có 0,64 ha là diện tích mới trong tọa độ cấp lấy vào đất rừng sản xuất). 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng năm 2022 tăng 3,87 ha cho: Khai thác chế 

biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đất Trung Làng, xã Thái Học (nay 

là xã Vũ Minh), huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Giấy phép số 2458/GP-UBND 

ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

+ Đất ở tại đô thị kế hoạch đề xuất tăng 0,05 ha cho việc đấu giá đất đâu giá trụ 

sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyên Bình sang đất ở tại đô thị. 

+ Đất công trình năng lượng 0,09 ha, cho việc xây dựng mạng lưới điện: 

Cấp điện sinh hoạt xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng - diện tích 0,04 ha; Cấp điện sinh hoạt xóm Đoàn Kết, xã Thành Công - 

diện tích 0,05 ha. 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2022 tăng thêm 0,12 ha cho dự án: Di 

tích lịch sử văn hóa Đồn Nà Ngần, xã Hoa Thám - diện tích 0,12 ha. 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ năm 2022 tăng thêm 6,76 ha để thực hiện dự 

án: Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 

+ Đất giao thông năm 2022 tăng 16,55 ha, để đầu tư xây dựng đường liên xã, 

liên thôn, đường khu dân cư trên địa bàn huyện với 39 đoạn tuyến xác định. 

+ Đất thủy lợi năm 2022 tăng thêm 0,10 ha để xây dựng: Mương thoát lũ Bản 

Ính - Thẳm Cắm, xã Minh Tâm - diện tích 0,08 ha; Mương thủy lợi Pàn Gà, xóm 

Hồng Quang, xã Quang Thành - diện tích 0,02 ha. 

- Hộ gia đình, cá nhân thực hiện: 

+ Giao đất cho người sử dụng từ đất chưa sử dụng sang đất hàng năm khác 

năm 2022 là 0,38 ha - trên địa bàn xã Mai Long. 

+ Cấp đổi GCNQSDĐ chuyển mục đích đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản 

xuất theo kiểm kê đất đai năm 2019, trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, diện tích 

1,00 ha tại xã Vũ Minh. 
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+ Chuyển mục đích đất chưa sử dụng sang đất trồng cây lâu năm 2022, diện 

tích 0,21 ha tại xã Vũ Minh. 

+ Thực hiện chuyển đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị 

với diện tích 0,46 ha (TT. Nguyên Bình 0,20 ha; TT. Tĩnh Túc 0,26 ha). 

+ Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn từ đất trụ sở cũ 0,05 ha 

của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyên Bình. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Ca Thành - 

diện tích 0,10 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Hoa Thám - 

diện tích 0,33 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Hưng Đạo - 

diện tích 0,20 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Mai Long - 

diện tích 0,34 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Minh Tâm - 

diện tích 0,38 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Phan Thanh - 

diện tích 0,05 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Tam Kim - 

diện tích 0,87 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thành Công - 

diện tích 0,70 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thể Dục - 

diện tích 0,58 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thịnh Vượng 

- diện tích 0,07 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Vũ Minh - 

diện tích 1,24 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Vũ Nông - 

diện tích 0,26 ha. 

+ Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Triệu Nguyên 

- diện tích 0,37 ha. 

3.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trên cơ sở xác định nhu cầu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực, của các 

tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện và tổng hợp các công trình dự án 

chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sang kế hoạch sử dụng đất năm 

2022.  
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3.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2022 là 78.229,53 ha, chiếm 93,36% diện 

tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 

78.229,15 ha, thực giảm 39,81 ha so với năm 2021. 

Diện tích đất nông nghiệp phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 1.690,51 ha; 

TT. Tĩnh Túc 1.906,83 ha; xã Ca Thành 7.247,93 ha; xã Hoa Thám 6.043,14 ha; 

Hưng Đạo 4.231,35 ha; Mai Long 5.205,53 ha; Minh Tâm 4.869,36 ha; Phan 

Thanh 7.707,82 ha; Quang Thành 5.409,44 ha; Tam Kim 4.973,74 ha; Thành Công 

7.590,10 ha; Thể Dục 2.530,01 ha; Thịnh Vượng 4.570,68 ha; Triệu Nguyên 

3.269,37 ha; Vũ Nông 2.773,09 ha; xã Vũ Minh 4.975,28 ha và xã Yên Lạc 

3.235,36 ha. 

Biến động các loại đất trong đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa năm 2022 là 3.146,31 ha, chiếm 3,75% diện tích tự nhiên. 

Diện tích không thay đổi mục đích trong năm kế hoạch là 3146,31 ha, giảm 6,00 ha 

so với năm 2021 là 3.152,31 ha (trong năm diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

không biến động, là 65,50 ha).  Diện tích giảm do chuyển sang: 

+ Đất an ninh    : 0,54 ha, 

+ Đất giao thông    : 2,47 ha, 

+ Đất thủy lợi    : 0,05 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo : 0,04 ha, 

+ Đất nghĩa trang, nhà tang lễ  : 0,11 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn   : 2,66 ha, 

+ Đất ở tại đô thị    : 0,13 ha. 

Diện tích đất trồng lúa phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 166,17 ha; TT. 

Tĩnh Túc 101,36 ha; xã Ca Thành 232,68 ha; xã Hoa Thám 110,75 ha; Hưng Đạo 

142,47 ha; Mai Long 231,47 ha; Minh Tâm 343,77 ha; Phan Thanh 257,71 ha; 

Quang Thành 257,75 ha; Tam Kim 383,95 ha; Thành Công 286,96 ha; Thể Dục 

176,10 ha; Thịnh Vượng 54,73 ha; Triệu Nguyên 40,60 ha; Vũ Nông 64,78 ha; xã 

Vũ Minh 235,67 ha và xã Yên Lạc 59,66 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác năm 2022 là 5.604,44 ha, chiếm 6,69% diện 

tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 

5.604,06 ha, thực giảm 11,57 ha so với năm 2021 là 5.616,01 ha. 

Trong năm 2022 diện tích giảm 11,95 ha, do chuyển sang đất: 

+ Đất cho hoạt động khoáng sản  :  0,54 ha, 

+ Đất giao thông    :   7,84 ha. 

+ Đất thủy lợi    :   0,05 ha, 
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+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa  :   0,33 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo :   0,24 ha, 

+ Đất công trình năng lượng  :   0,03 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn   :   2,17 ha, 

+ Đất ở tại đô thị    :   0,32 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan  :   0,43 ha, 

Đồng thời đất trồng cây hàng năm khác cũng tăng 0,38 ha, được khai thác từ 

đất chưa sử dụng. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 

177,45 ha; TT. Tĩnh Túc 120,13 ha; xã Ca Thành 527,16 ha; xã Hoa Thám 232,49 

ha; Hưng Đạo 146,80 ha; Mai Long 476,69 ha; Minh Tâm 332,71 ha; Phan Thanh 

527,28 ha; Quang Thành 165,28 ha; Tam Kim 271,16 ha; Thành Công 446,78 ha; 

Thể Dục 192,61 ha; Thịnh Vượng 63,67 ha; Triệu Nguyên 411,92 ha; Vũ Nông 

664,29 ha; xã Vũ Minh 645,20 ha và xã Yên Lạc 202,82 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm, năm 2022 là 546,06 ha, chiếm 0,65% diện tích tự 

nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 545,85 ha, 

thực giảm 0,93 ha, so với năm 2021 là 546,87 ha. 

Diện tích giảm 1,14 ha, do chuyển sang đất: 

+ Đất giao thông    :   0,14 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa  :   0,33 ha, 

+ Đất có di tích lịch sử văn hóa  :   0,12 ha. 

+ Đất ở tại nông thôn   :   0,51 ha, 

+ Đất ở tại đô thị    :   0,01 ha, 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan  :   0,03 ha. 

Đồng thời đất trồng cây lâu năm tăng 0,21 ha, được lấy từ đất rừng phòng hộ. 

Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 22,33 

ha; TT. Tĩnh Túc 23,72 ha; xã Ca Thành 14,47 ha; xã Hoa Thám 24,53 ha; Hưng 

Đạo 26,20 ha; Mai Long 12,27 ha; Minh Tâm 62,82 ha; Phan Thanh 53,00 ha; 

Quang Thành 47,96 ha; Tam Kim 65,54 ha; Thành Công 48,75 ha; Thể Dục 22,40 

ha; Thịnh Vượng 36,18 ha; Triệu Nguyên 6,22 ha; Vũ Nông 45,68 ha; xã Vũ Minh 

24,00 ha và xã Yên Lạc 9,99 ha. 

- Đất rừng phòng hộ năm 2022 là 35.404,32 ha, chiếm 42,25% diện tích tự 

nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 35.404,32 

ha, giảm 16,32 ha, so với năm 2021 là 35.420,64 ha, do chuyển sang: 

+ Đất trồng cây lâu năm     : 0,21 ha 
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+ Đất quốc phòng     : 0,50 ha, 

+ Đất an ninh     : 1,80 ha, 

+ Đất cho hoạt động khoáng sản   : 3,33 ha, 

+ Đất giao thông     : 3,64 ha. 

+ Đất công trình năng lượng   : 0,06 ha, 

+ Đất nghĩa trang, nhà tang lễ   : 6,65 ha, 

+ Đất ở tại nông thôn    : 0,13 ha. 

Diện tích đất rừng phòng hộ phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 830,84 ha; 

TT. Tĩnh Túc 69,83 ha; xã Ca Thành 5.443,68 ha; Hưng Đạo 1.481,07 ha; Mai 

Long 4.483,79 ha; Minh Tâm 2.139,12 ha; Phan Thanh 4.469,66 ha; Quang Thành 

10,05 ha; Tam Kim 2.808,84 ha; Thành Công 2.055,33 ha; Thể Dục 1.120,32 ha; 

Triệu Nguyên 2.562,45 ha; Vũ Nông 1.808,96 ha; xã Vũ Minh 3.163,09 ha và xã 

Yên Lạc 2.957,29 ha. 

- Đất rừng đặc dụng năm 2022 là 11.028,73 ha, chiếm 13,16% diện tích tự 

nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 11.028,73 

ha, giảm 0,30 ha, so với hiện trạng năm 2021 là 11.029,03 ha, do chuyển sang đất 

giao thông tại xã Tam Kim. 

Diện tích đất đặc dụng phân bổ tại: thị trấn Tĩnh Túc 1.270,46 ha, xã Hưng 

Đạo 574,59 ha; xã Phan Thanh 1.830,80 ha, xã Quang Thành 3.129,91 ha, xã Tam 

Kim 1.142,42 ha, xã Thành Công 3.080,55 ha. 

- Đất rừng sản xuất năm 2022 là 22.451,64 ha, chiếm 26,79% diện tích tự 

nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 22.451,64 

ha, thực giảm 4,66 ha, so với hiện trạng năm 2021 là 22.456,30 ha (trong năm 2022 

diện tích đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiện không biến động là 17.461,28 ha). 

Diện tích giảm 4,66 ha, do chuyển sang: 

+ Đất an ninh    : 0,20 ha, 

+ Đất cho hoạt động khoáng sản  : 0,64 ha, 

+ Đất giao thông    : 1,05 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo : 2,77 ha, 

Diện tích đất rừng sản xuất phân bổ cụ thể tại: TT. Nguyên Bình 486,49 ha; 

TT. Tĩnh Túc 318,86 ha; xã Ca Thành 1.029,20 ha; xã Hoa Thám 5.675,16 ha; 

Hưng Đạo 1.858,88 ha; Minh Tâm 1.976,46 ha; Phan Thanh 563,26 ha; Quang 

Thành 1.796,25 ha; Tam Kim 299,03 ha; Thành Công 1.669,18 ha; Thể Dục 

1.016,16 ha; Thịnh Vượng 4.415,75 ha; Triệu Nguyên 248,10 ha; Vũ Nông 188,60 

ha; xã Vũ Minh 905,77 ha và xã Yên Lạc 5,49 ha. 
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- Đất nuôi trồng thuỷ sản: đến năm 2022 là 43,61 ha, chiếm 0,05% diện tích 

tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 46,61 

ha, giảm 0,03 ha, so với năm hiện trạng năm 2021, do chuyển sang: đất giao thông 

0,01 ha và đất tại nông thn l 0,02 ha). 

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 3,90 

ha; TT. Tĩnh Túc 3,47 ha; xã Ca Thành 0,74 ha; xã Hoa Thám 0,21 ha; Hưng Đạo 

1,61 ha; Mai Long 1,31 ha; Minh Tâm 14,48 ha; Phan Thanh 4,97 ha; Quang 

Thành 2,28 ha; Tam Kim 2,80 ha; Thành Công 2,55 ha; Thể Dục 2,42 ha; Thịnh 

Vượng 0,35 ha; Triệu Nguyên 0,08 ha; Vũ Nông 0,78 ha; xã Vũ Minh 1,55 ha và 

xã Yên Lạc 0,11 ha. 

 - Đất nông nghiệp khác năm 2022 là 4,43 ha, chiếm 0,01% diện tích tự 

nhiên, trong năm 2022 không biến động so với năm 2021. 

Diện tích đất nông nghiệp khác phân bổ cụ thể tại: TT. Nguyên Bình 3,33 ha 

và xã Phan Thanh 1,10 ha. 

3.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2022 là 3.047,40 ha, chiếm 3,64% diện tích 

tự nhiên. tăng 40,50 ha so với năm 2021 là 3.006,90 ha. Diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3.006,90 ha. Đất phi nông nghiệp tăng được 

lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng lúa nước còn lại  :   6,00 ha, 

+ Đất trồng cây hàng năm khác  : 11,95 ha, 

+ Đất trồng cây lâu năm    :   1,14 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ   : 16,11 ha, 

+ Đất rừng đặc dụng   :   0,30 ha, 

+ Đất rừng sản xuất    :   4,66 ha, 

+ Đất nuôi trồng thủy sản   :   0,03 ha, 

+ Đất chưa sử dụng    :   0,31 ha. 

Đồng thời chu chuyển nội bộ đất phi nông nghiệp trong năm 2022 là 0,59 ha. 

Diện tích đất phi nông nghiệp phân bổ cụ thể tại: TT.Nguyên Bình 174,77 

ha; TT. Tĩnh Túc 183,88 ha; xã Ca Thành 185,68 ha; xã Hoa Thám 217,75 ha; 

Hưng Đạo 151,67 ha; Mai Long 186,99 ha; Minh Tâm 305,20 ha; Phan Thanh 

297,47 ha; Quang Thành 283,35 ha; Tam Kim 143,15 ha; Thành Công 169,22 ha; 

Thể Dục 151,17 ha; Thịnh Vượng 141,20 ha; Triệu Nguyên 53,51 ha; Vũ Nông 

145,19 ha; xã Vũ Minh 210,89 ha và xã Yên Lạc 46,31 ha. 

Biến động cụ thể các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau: 
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- Đất quốc phòng năm 2022 là 51,57 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên. Diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 51,07 ha, tăng 0,50 ha, 

so với năm 2021 là 51,07 ha. Diện tích tăng lên do lấy từ đất rừng phòng hộ. 

Diện tích tăng lên do thực hiện công trình, dự án Dự án khu căn cứ chiến đấu 

phục vụ diễn tập KVPT huyện Nguyên Bình, tại xã Quang Thành. 

Đất quốc phòng được phân bổ trên địa bàn: thị trấn Nguyên Bình 9,33 ha; xã 

Minh Tâm 13,21 ha; xã Phan Thanh 11,69 ha; xã Quang Thành 15,98 ha và xã Vũ 

Minh 1,36 ha. 

- Đất an ninh năm 2022 là 4,04 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm kế hoạch là 1,33 ha, tăng 2,71 ha, so với năm 2021. Diện tích tăng 

được lấy từ: 

+ Đất trồng lúa nước còn lại  : 0,54 ha, 

+ Đất rừng phòng hộ   : 1,80 ha, 

+ Đất rừng sản xuất    : 0,20 ha, 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao : 0,17 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện xây dựng 08 trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Bảng 10: Danh mục công trình, dự án đất an ninh 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích 

Địa điểm (đến cấp 

xã) 

1 Trụ sở công an thị trấn Nguyên Bình 0,08 TT. Nguyên Bình 

2 Trụ sở Công an xã Minh Tâm 0,17 Minh Tâm 

3 Trụ sở Công an xã Hoa Thám 0,20 Hoa Thám 

4 Trụ sở Công an xã Tam Kim 1,60 Tam Kim 

5 Trụ sở Công an xã Quang Thành 0,23 Quang Thành 

6 Trụ sở Công an xã Ca Thành 0,10 Ca Thành 

7 Trụ sở Công an xã Mai Long 0,23 Mai Long 

8 Trụ sở Công an xã Hưng Đạo 0,10 Hưng Đạo 

Diện tích an ninh phân bổ cụ thể tại: TT. Nguyên Bình 1,31 ha; TT. Tĩnh 

Túc 0,10 ha; xã Ca Thành 0,10 ha; xã Hoa Thám 0,20 ha; Hưng Đạo 0,10 ha; Mai 

Long 0,23 ha; Minh Tâm 0,17 ha; Quang Thành 0,23 ha; Tam Kim 1,60 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ năm 2022 là 0,81 ha. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,81 ha, không biến động so với năm 2021. Đất 

thương mại, dịch vụ được phân bổ trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình 0,67 ha, thị 

trấn Tĩnh Túc 0,14 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022 là 26,56 ha, chiếm 0,03% 

diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế 
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hoạch 26,56 ha, không biến động so với năm hiện trạng 2021. 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bổ tại thị trấn Nguyên Bình 

7,51 ha, thị trấn Tĩnh Túc 0,65 ha, xã Ca Thành 1,79 ha; xã Minh Tâm 0,75 ha, xã 

Phan Thanh 0,18 ha, xã Quang Thành 3,69 ha, xã Tam Kim 0,14 ha,  xã Thành Công 

10,81 ha, xã Thể Dục 0,77 ha, xã Thịnh Vượng 0,23 ha và xã Vũ Minh 0,04 ha. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2022 là 91,96 ha, chiếm 0,11% 

diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 

91,32 ha. Trong năm 2022 diện tích tăng 0,64 ha, lấy vào đất rừng sản xuất tại thị trấn 

Tĩnh Túc để thực hiện dự án: Khai thác tận thu khoáng sản quặng thiếc và các khoáng 

sản đi kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, thị trấn Tĩnh Túc, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Đồng thời trong trong năm 2022 cũng đưa vào thực hiện 02 dự án khai thác 

tận thu khoáng sản trên địa bàn xã Vũ Nông. Theo số liệu Kiểm kê đất đai năm 

2019, số liệu Thống kê năm 2020 cả 2 vị trí được cấp phép khai thác tận thu của 2 

dự án đều là đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. Nhưng do hoạt động khoáng 

sản bị đình chệ nên người dân đã tận dụng sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đối với 02 dự án này chỉ thực hiện xác định 

vị trí công trình, không thực hiện chu chuyển đất đai vì hiện trạng đang thống kê là 

đất cho hoạt động khai thác khoáng sản. (02 dự án là: + Dự án khai thác tận thu 

quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng - diện tích 5,44 ha; Khai thác tận thu quặng sắt bãi thải Lũng Luông, xã 

Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - diện tích 2,41 ha). 

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản phân bổ cụ thể tại: TT. 

Nguyên Bình 4,81 ha; TT. Tĩnh Túc 65,08 ha; xã Minh Tâm 0,10 ha; Phan Thanh 

4,73 ha; Tam Kim 0,90 ha; Thành Công 1,53 ha; Vũ Nông 13,30 ha; xã Vũ Minh 

1,51 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2022 là 7,20 ha, diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 3,33 ha, tăng 3,87 

ha, so với năm 2021. Diện tích tăng thực hiện Khai thác chế biến đá làm vật 

liệu xây dựng thông thường tại mỏ đất Trung Làng - xã Vũ Minh  

Đất sản xuất vật liệu xây dựng phân bổ tại: Thị trấn Nguyên Bình 0,37 ha, 

Xã Ca Thành 1,85 ha; Minh Tâm 0,21 ha; Thể Dục 0,62 ha; xã Vũ Minh 3,87 ha; 

xã Vũ Nông 0,28 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 

2022 là 1.980,84 ha, chiếm 2,36% diện tích tự nhiên. Diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm kế hoạch 1.954,37 ha, tăng 26,47 ha, so với năm 2021 

là 1.954,37 ha. Phân bổ cụ thể tại: TT. Nguyên Bình 93,88 ha; TT. Tĩnh Túc 

65,63 ha; xã Ca Thành 123,68 ha; xã Hoa Thám 143,26 ha; Hưng Đạo 97,71 ha; 

Mai Long 132,68 ha; Minh Tâm 206,77 ha; Phan Thanh 227,34 ha; Quang Thành 

205,10 ha; Tam Kim 54,97 ha; Thành Công 112,58 ha; Thể Dục 97,62 ha; Thịnh 
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Vượng 107,31 ha; Triệu Nguyên 39,21 ha; Vũ Nông 102,26 ha; xã Vũ Minh 

138,82 ha và xã Yên Lạc 32,02 ha. 

Biến động cụ thể các loại đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã trong như sau: 

 + Đất giao thông năm 2022 là 1.721,06 ha, tăng 16,01 ha so với năm 

2021, do lấy từ đất: 

 * Đất trồng lúa nước còn lại  : 2,47 ha, 

 * Đất trồng cây hàng năm khác : 7,84 ha, 

 * Đất trồng cây lâu năm   : 0,14 ha, 

 * Đất rừng phòng hộ   : 3,64 ha, 

 * Đất rừng đặc dụng   : 0,30 ha, 

* Đất rừng sản xuất   : 1,05 ha, 

* Đất nuôi trồng thủy sản  : 0,01 ha, 

* Đất thủy lợi    : 0,01 ha, 

* Đất xây dựng cơ sở y tế  : 0,02 ha, 

* Đất ở tại đô thị    : 0,01 ha, 

* Đất sông, ngòi, suối   : 0,21 ha, 

* Đất chưa sử dụng   : 0,31 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện 39 dự án đất giao thông (chi tiết tại 

Biểu 10/CH kèm theo). 

Năm 2022 đất giao thông phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 63,78 ha; TT. 

Tĩnh Túc 58,40 ha; xã Ca Thành 118,01 ha; xã Hoa Thám 83,60 ha; Hưng Đạo 

96,17 ha; Mai Long 127,85 ha; Minh Tâm 176,35 ha; Phan Thanh 222,24 ha; 

Quang Thành 200,12 ha; Tam Kim 44,21 ha; Thành Công 101,60 ha; Thể Dục 

93,90 ha; Thịnh Vượng 43,20 ha; Triệu Nguyên 36,50 ha; Vũ Nông 97,37 ha; xã 

Vũ Minh 127,39 ha và xã Yên Lạc 30,37 ha. 

+ Đất thuỷ lợi năm 2022 là 32,99 ha, thực tăng 0,09 ha so với năm 2021. 

Diện tích tăng 0,10 ha, được lấy từ đất: 

 * Đất trồng lúa nước còn lại  : 0,05 ha, 

* Đất trồng cây hàng năm khác : 0,05 ha, 

Đồng thời trong năm đất thủy lợi cũng giảm 0,01 ha, do chuyển sang đất 

giao thông. 
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 Diện tích tăng thêm để thực hiện 02 dự án: Mương thoát lũ Bản Ính - 

Thẳm Cắm, xã Minh Tâm - diện tích 0,08 ha; Mương thủy lợi Pàn Gà, xóm Hồng 

Quang, xã Quang Thành - diện tích 0,02 ha. 

Năm 2022 đất thủy lợi phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 1,84 ha; TT. Tĩnh 

Túc 0,40 ha; xã Ca Thành 2,62 ha; Hưng Đạo 0,08 ha; Mai Long 1,44 ha; Minh 

Tâm 5,05 ha; Phan Thanh 0,47 ha; Quang Thành 2,69 ha; Tam Kim 2,57 ha; 

Thành Công 5,16 ha; Thể Dục 1,29 ha; Thịnh Vượng 0,01 ha; Triệu Nguyên 0,45 

ha; Vũ Nông 2,51 ha; xã Vũ Minh 5,41 ha và xã Yên Lạc 1,00 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá năm 2022 là 1,25 ha, tăng 0,66 ha, so với năm 

2021 có 0,59 ha. Diện tích tăng thêm lấy vào: 

* Đất trồng cây hàng năm khác : 0,33 ha 

 * Đất trồng cây lâu năm   : 0,33 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình,  dự án: 

Bảng 11: Danh mục công trình, dự án đất văn hóa 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích  

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo 0,03  Hưng Đạo  

2 Nhà văn hóa xóm Nà Lẹng, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  

3 Nhà văn hóa xóm Khuổi Lỉn, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  

4 Nhà văn hóa xóm Nà Roỏng, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  

5 Nhà văn hóa xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

6 Nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

7 Nhà văn hóa xóm Xí Thầu, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

8 Nhà văn hóa xóm Quang Trung, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

9 Nhà văn hóa xóm Quang Thượng, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

10 Nhà văn hóa xóm Quang Bình, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

11 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

12 Nhà văn hóa xóm Lang Môn, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

13 Nhà văn hóa xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

14 Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

15 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

16 Nhà văn hóa đa năng xã Minh Tâm 0,15 Minh Tâm 

17 Nhà bia tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ thị trấn Tĩnh Túc 0,03  TT. Tĩnh Túc  

Năm 2022 đất xây dựng cơ sở văn hoá phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 0,02 

ha; TT. Tĩnh Túc 0,27 ha; xã Hưng Đạo 0,15 ha; Minh Tâm 0,30 ha; Quang Thành 

0,09 ha; Thể Dục 0,30 ha; Vũ Nông 0,12 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế năm 2022 là 3,53 ha, giảm 0,02 ha so với năm 

2021. Diện tích giảm lên do chuyển sang đất giao thông. 

Năm 2022 đất xây dựng cơ sở y tế phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 0,72 ha; 

TT. Tĩnh Túc 0,74 ha; xã Ca Thành 0,10 ha; xã Hoa Thám 0,09 ha; Hưng Đạo 
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0,14 ha; Mai Long 0,22 ha; Minh Tâm 0,35 ha; Phan Thanh 0,06 ha; Quang Thành 

0,03 ha; Tam Kim 0,07 ha; Thành Công 0,45 ha; Thể Dục 0,17 ha; Thịnh Vượng 

0,11 ha; Triệu Nguyên 0,04 ha; Vũ Nông 0,05 ha; xã Vũ Minh 0,13 ha và xã Yên 

Lạc 0,06 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo năm 2022 là 44,76 ha, tăng 3,05 ha so 

với năm 2021. Diện tích tăng lên do lấy từ: 

* Đất trồng lúa nước còn lại  : 0,04 ha, 

 * Đất trồng cây hàng năm khác : 0,24 ha, 

 * Đất rừng sản xuất   : 2,77 ha, 

Diện tích tăng thêm để thực hiện dự án: 

Bảng 12: Danh mục công trình, dự án đất giáo dục 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích  

Địa điểm 

(đến cấp xã) 

1 Trường tiểu học Ca Thành  0,70  Ca Thành  

2 Xây thêm lớp học Quang Thượng 0,04  Quang Thành  

3 Xây dựng mới phòng bộ môn trường THCS 0,28  Hoa Thám  

4 Xây dựng mới nhà đa năng THCS 0,36  Hoa Thám  

5 Xây dựng mới phòng hội đồng trường Tiểu Học 0,72  Hoa Thám  

6 Xây mới nhà lớp học trường Tiểu Học, sân trường 1,14  Hoa Thám  

7 Xây mới nhà công vụ trường Tiểu Học 0,23  Hoa Thám  

8 Xây mới nhà vệ sinh công cộng trường Tiểu Học 0,04  Hoa Thám  

9 Trường tiểu học Quang Thành (điều chỉnh 0,16-0,24 ha) 0,24  Quang Thành  

Năm 2022 đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo phân bổ tại: TT. Nguyên 

Bình 5,87 ha; TT. Tĩnh Túc 1,32 ha; xã Ca Thành 2,81 ha; xã Hoa Thám 4,73 ha; 

Hưng Đạo 1,09 ha; Mai Long 2,06 ha; Minh Tâm 4,79 ha; Phan Thanh 3,33 ha; 

Quang Thành 1,75 ha; Tam Kim 2,52 ha; Thành Công 4,96 ha; Thể Dục 1,59 ha; 

Thịnh Vượng 1,99 ha; Triệu Nguyên 2,08 ha; Vũ Nông 1,52 ha; xã Vũ Minh 1,76 

ha và xã Yên Lạc 0,59 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao năm 2022 là 6,82 ha, không biến động 

so với năm 2021.  

Năm 2022 đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao phân bổ tại: TT. Nguyên 

Bình 3,18 ha; xã Ca Thành 0,07 ha; xã Mai Long 0,33 ha; Minh Tâm 2,01 ha; Tam 

Kim 0,03 ha; xã Vũ Minh 1,03 ha. 

 + Đất công trình năng lượng năm 2022 là 119,10 ha, tăng 0,09 ha, so với năm 

2021. Diện tích tăng lên do lấy từ đất trồng hàng năm khác 0,03 ha và đất rừng phòng 

hộ 0,06 ha. 
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 Diện tích tăng để thực hiện dự án: Cấp điện sinh hoạt xóm Hoài Khao, xã 

Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng - diện tích 0,04 ha; Cấp điện sinh 

hoạt xóm Đoàn Kết, xã Thành Công - diện tích 0,05 ha. 

Năm 2022 đất công trình năng lượng phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 0,01 ha; 

TT. Tĩnh Túc 0,15 ha; xã Hoa Thám 54,68 ha; Mai Long 0,01 ha; Minh Tâm 0,05 

ha; Phan Thanh 0,82 ha; Quang Thành 0,05 ha; Tam Kim 0,09 ha; Thành Công 

0,08 ha; Thể Dục 0,04 ha; Thịnh Vượng 61,38 ha; Vũ Nông 0,12 ha; xã Vũ Minh 

1,62 ha. 

+ Đất bưu chính viễn thông năm 2022 là 0,51 ha, không biến động so với năm 

2021. 

Năm 2022 đất bưu chính viễn thông phân bổ tại: TT. Nguyên Bình 0,10 ha; 

TT. Tĩnh Túc 0,03 ha; xã Ca Thành 0,01 ha; xã Hoa Thám 0,03 ha; Minh Tâm 

0,18 ha; Phan Thanh 0,03 ha; Quang Thành 0,02 ha; Tam Kim 0,01 ha; Thành 

Công 0,03 ha; Thể Dục 0,01 ha; Thịnh Vượng 0,05 ha; xã Vũ Minh 0,01 ha. 

+ Đất có di tích, lịch sử - văn hóa năm 2022 là 1,54 ha, tăng 0,12 ha so 

với năm 2021. Diện tích tăng được lất từ đất trồng cây lâu năm, thực hiện dự án: Đất 

di tích lịch sử văn hóa - Đồn Nà Ngần, tại xã Hoa Thám.  

Năm 2022 đất có di tích, lịch sử - văn hóa được phân bổ tại: Xã Hoa 

Thám 0,12 ha; xã Minh Tâm 0,01 ha, xã Tam Kim 1,41 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2022 là 3,42 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so với năm kế hoạch là 3,42 ha, không biến động, so với năm 

2021. Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải năm 2022 phân bổ tại: thị trấn Nguyên 

Bình 2,59 ha; TT. Tĩnh Túc 0,83 ha. 

+ Đất cơ sở tôn giáo năm 2022 không có, giảm 0,12 ha, do chuyển đất cơ sở 

tôn giáo trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình 0,07 ha và xã Ca Thành 0,05 ha không 

đung loại đất và được chuyển sang đất cơ sở tín ngưỡng (do thống kê đất đai năm 

2020 đưa nhầm chỉ tiêu loại đất). 

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng năm 2022 là 43,19 ha, 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 36,43 ha, tăng 

6,76 ha so với năm 2021, diện tích tăng để thực hiện dự án: Nghĩa trang nhân 

dân thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình. Diện tích tăng lấy vào: Đất 

trồng lúa nước còn lại 0,11 ha và Đất rừng phòng hộ 6,65 ha. 

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng năm 2022 phân bổ tại: Thị 

trấn Nguyên Bình 14,74 ha, thị trấn Tĩnh Túc 3,08 ha; Xã Ca Thành 0,06 ha; xã Hoa 

Thám 0,01 ha; Hưng Đạo 0,08 ha; Mai Long 0,77 ha; Minh Tâm 17,19 ha; Phan 

Thanh 0,39 ha; Quang Thành 0,35 ha; Tam Kim 3,40 ha; Thành Công 0,05  ha; 

Thể Dục 0,32 ha; Thịnh Vượng 0,57 ha; Triệu Nguyên 0,14 ha; Vũ Nông 0,57 ha; 

xã Vũ Minh 1,47 ha. 
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+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ năm 2022 là 0,16 ha, không biến 

động so với năm 2021, phân bổ tại thị trấn Nguyên Bình. 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ, xã hội năm 2022 là 0,01 ha, không biến động so 

với năm 2021, phân bổ tại thị trấn Tĩnh Túc. 

+ Đất chợ: đến năm 2022 là 2,67 ha, không biến động so với năm 2021, phân 

bổ tại thị trấn Nguyên Bình 0,87 ha; thị trấn Tĩnh Túc 0,40 ha; xã Minh Tâm 0,49 ha; 

xã Tam Kim 0,66 ha; xã Thành Công 0,25 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng năm 2022 là 5,56 ha, diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 5,56 ha, không biến động, so với năm 

2021. 

Đất sinh hoạt cộng đồng phân bổ tại: Thị trấn Nguyên Bình 0,55 ha, thị trấn 

Tĩnh Túc 0,15 ha; Xã Ca Thành 0,32 ha; xã Hoa Thám 0,51 ha; Hưng Đạo 0,16 ha; 

Mai Long 0,32 ha; Minh Tâm 1,24 ha; Phan Thanh 0,13 ha; Quang Thành 0,16 ha; 

Tam Kim 0,45 ha; Thành Công 0,26 ha; Thể Dục 0,30 ha; Thịnh Vượng 0,07 ha; 

Triệu Nguyên 0,19 ha; Vũ Nông 0,06 ha; xã Vũ Minh 0,68 ha và xã Yên Lạc 0,01 ha. 

- Đất ở tại nông thôn năm 2022 là 374,42 ha, diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 368,93 ha, tăng 5,49 ha, so với năm 

2021 do lấy từ đất: 

* Đất trồng lúa nước còn lại  : 2,66 ha, 

 * Đất trồng cây hàng năm khác : 2,17 ha, 

 * Đất trồng cây lâu năm   : 0,51 ha, 

 * Đất rừng phòng hộ   : 0,13 ha, 

* Đất nuôi trồng thủy sản  : 0,02 ha. 

Diện tích tăng lên do thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp 

sang đất ở tại nông thôn trên địa bàn 15 xã. 

Đất ở tại nông thôn phân bổ tại: Xã Ca Thành 26,56 ha; xã Hoa Thám 

14,74 ha; Hưng Đạo 13,23 ha; Mai Long 31,28 ha; Minh Tâm 60,11 ha; Phan 

Thanh 35,42 ha; Quang Thành 19,24 ha; Tam Kim 31,13 ha; Thành Công 27,81 

ha; Thể Dục 20,27 ha; Thịnh Vượng 9,06 ha; Triệu Nguyên 11,54 ha; Vũ Nông 

26,14 ha; xã Vũ Minh 37,28 ha và xã Yên Lạc 10,61 ha. 

- Đất ở tại đô thị năm 2022 là 55,63 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng trong năm kế hoạch 55,13 ha, thực tăng 0,50 ha so với năm 2021. 

Diện tích tăng trong năm 2022 là 0,51 ha, do lấy từ đất: 

* Đất trồng lúa nước còn lại    : 0,13 ha, 

 * Đất trồng cây hàng năm khác   : 0,32 ha, 

 * Đất trồng cây lâu năm     : 0,01 ha, 
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 * Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp : 0,05 ha. 

 Diện tích tăng lên do thực hiện các chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông 

nghiệp sang đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình và thị trấn Tĩnh Túc 

- diện tích 0,46 ha; Đâu giá trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyên 

Bình sang đất ở tại đô thị - diện tích 0,05 ha. 

 Đồng thời diện tích đất ở tại đô thị cũng giảm 0,01 ha trong năm 2022 do 

chuyển sang đất giao thông, trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình, để thực hiện dự án: 

Đường và cầu nối giữa bờ Bắc - bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Diện tích đất ở tại đô thị phân bổ tại thị trấn Nguyên Bình 36,91 ha, thị trấn 

Tĩnh Túc 18,72 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2022 là 6,56 ha. Diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 6,10 ha, thực tăng 0,46 ha, so với năm 2021 

để thực hiện: Trụ sở làm việc UBND xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình - diện tích 

0,43 ha và Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Thịnh Vượng - diện tích 0,03 ha. 

Năm 2022 đất xây dựng trụ sở cơ quan phân bổ tại: Thị trấn Nguyên Bình 

1,81 ha, thị trấn Tĩnh Túc 0,15 ha; Xã Ca Thành 0,09 ha; xã Hoa Thám 0,14 ha; 

Hưng Đạo 0,15 ha; Mai Long 0,23 ha; Minh Tâm 0,64 ha; Phan Thanh 0,33 ha; 

Quang Thành 0,09 ha; Tam Kim 0,57 ha; Thành Công 0,25 ha; Thể Dục 0,10 ha; 

Thịnh Vượng 0,14 ha; Triệu Nguyên 0,54 ha; Vũ Nông 0,75 ha; xã Vũ Minh 0,16 

ha và xã Yên Lạc 0,42 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2022 là 0,84 ha, Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,84 ha, giảm 0,05 ha so với 

hiện trạng năm 2021, diện tích giảm do chuyển sang đất ở tại đô thị do thực hiện đâu 

giá trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyên Bình sang đất ở tại đô 

thị, tại thị trấn Nguyên Bình. 

 Diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp phân bổ tại: Thị trấn 

Nguyên Bình 0,41 ha; xã Phan Thanh 0,07 ha; xã Thành Công 0,36 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2022 là 0,80 ha, diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng trong năm kế hoạch là 0,68 ha, tăng 0,12 ha so với năm 2021. Diện 

tích tăng do chuyển đất cơ sở tôn giáo tại thị trấn Nguyên Bình 0,07 ha và xã Ca 

Thanh 0,05 ha sang đất cơ sở tín ngưỡng (do số liệu thống kê năm 2020 đưa 

nhẩm chỉ tiêu loại đất). 

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng phân bổ cụ thể tại: thị trấn Nguyên Bình 0,10 

ha; thị trấn Tĩnh Túc 0,07 ha; xã Ca Thành 0,07 ha, xã Phan Thanh 0,07 ha, xã 

Quang Thành 0,07 ha, xã Tam Kim 0,01 ha; Thể Dục 0,03 ha; Vũ Nông 0,10 ha 

và xã Vũ Minh 0,28 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2022 là 420,94 ha, diện tích không 
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thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 420,94 ha, giảm 0,21 ha, so với 

năm 2021. Diện tích giảm do chuyển sang đất giao thông tại thị trấn Nguyên Bình, để 

thực hiện dự án: Đường và cầu nối giữa bờ Bắc - bờ Nam thị trấn Nguyên Bình, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối phân bố: Thị trấn Nguyên Bình 

17,03 ha, thị trấn Tĩnh Túc 13,66 ha; Xã Ca Thành 31,20 ha; xã Hoa Thám 58,90 

ha; Hưng Đạo 40,32 ha; Mai Long 22,22 ha; Minh Tâm 21,99 ha; Phan Thanh 

17,51 ha; Quang Thành 38,79 ha; Tam Kim 53,38 ha; Thành Công 15,62 ha; Thể 

Dục 31,46 ha; Thịnh Vượng 24,39 ha; Triệu Nguyên 2,03 ha; Vũ Nông 2,30 ha; xã 

Vũ Minh 26,89 ha và xã Yên Lạc 3,25 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2022 là 19,67 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng trong năm kế hoạch là 19,67 ha, không biến động so với 

năm 2021.  

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng phân bố tại: thị trấn Nguyên Bình 

0,08 ha, thị trấn Tĩnh Túc 19,53 ha, xã Ca Thành 0,02 ha, xã Mai Long 0,03 ha, 

xã Phan Thanh 0,01 ha. 

 3.3.3. Đất chưa sử dụng 

 Đất chưa sử dụng năm 2022 là 2.518,85 ha. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng so với năm kế hoạch là 2.518,85 ha, giảm 0,69 so với năm 2021. Diện 

tích giảm do chuyển sang:  

 - Đất trồng cây hàng năm khác  : 0,38 ha, 

 - Đất giao thông    : 0,31 ha. 

Năm 2022 đất chưa sử dụng phân bố: Thị trấn Nguyên Bình 44,44 ha, thị trấn 

Tĩnh Túc 154,99 ha; Xã Ca Thành 196,53 ha; xã Hoa Thám 51,68 ha; Hưng Đạo 

95,40 ha; Mai Long 51,42 ha; Minh Tâm 191,77 ha; Phan Thanh 359,52 ha; 

Quang Thành 212,84 ha; Tam Kim 273,22 ha; Thành Công 398,03 ha; Thể Dục 

96,61 ha; Thịnh Vượng 27,47 ha; Triệu Nguyên 62,90 ha; Vũ Nông 129,37 ha; xã 

Vũ Minh 99,05 ha và xã Yên Lạc 73,61 ha. 

3.4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích năm 2022 

* Trong năm 2022 diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông 

nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Nguyên Bình là 40,09 ha. Phân 

theo: Thị trấn Nguyên Bình 8,61 ha; TT. Tĩnh Túc 1,21 ha; xã Ca Thành 0,10 ha; xã 

Hoa Thám 5,12 ha; xã Hưng Đạo 1,74 ha; xã Mai Long 1,15 ha; xã Minh Tâm 1,54 

ha; xã Phan Thanh 0,53 ha; Quang Thành 2,31 ha; Tam Kim 4,04 ha; Thành Công 

1,65 ha; Thể Dục 0,63 ha; Thịnh Vượng 0,25 ha; Triệu Nguyên 3,99 ha; Vũ Nông 

0,81 ha; Vũ Minh 6,41 ha. Chia theo từng loại đất: 

+ Đất trông lúa nước còn lại: 6,00 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 0,60 

ha; TT. Tĩnh Túc 0,08 ha; xã Hoa Thám 0,81 ha; xã Hưng Đạo 0,04 ha; xã Mai 
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Long 0,55 ha; xã Minh Tâm 0,30 ha; Quang Thành 0,29 ha; Tam Kim 1,30 ha; 

Thành Công 0,13 ha; Thể Dục 0,29 ha; Triệu Nguyên 0,79 ha; Vũ Minh 0,82 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 11,85 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 

1,31 ha; TT. Tĩnh Túc 0,35 ha; xã Hoa Thám 0,22 ha; xã Hưng Đạo 1,55 ha; xã Mai 

Long 0,60 ha; xã Minh Tâm 0,35 ha; xã Phan Thanh 0,53 ha; Quang Thành 0,68 ha; 

Tam Kim 0,32 ha; Thành Công 0,43 ha; Thể Dục 0,17 ha; Thịnh Vượng 0,15 ha; 

Triệu Nguyên 2,19 ha; Vũ Nông 0,77 ha; Vũ Minh 2,23 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm: 1,14 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 0,04 ha; 

TT. Tĩnh Túc 0,14 ha; xã Hoa Thám 0,12 ha; xã Minh Tâm 0,30 ha; Tam Kim 0,02 

ha; Thành Công 0,19 ha; Thể Dục 0,14 ha; Thịnh Vượng 0,05 ha; Triệu Nguyên 

0,11 ha; xã Vũ Minh 0,03 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ: 16,11 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 6,65 ha; xã 

Ca Thành 0,10 ha; xã Hưng Đạo 0,15 ha; xã Minh Tâm 0,59 ha; Quang Thành 1,34 

ha; Tam Kim 2,10 ha; Thành Công 0,90 ha; Thể Dục 0,01 ha; Triệu Nguyên 0,90 

ha; Vũ Nông 0,04 ha và xã Vũ Minh 3,33 ha. 

+ Đất rừng đặc dụng 0,30 ha, trên địa bàn xã Tam Kim 0,30 ha. 

+  Đất rừng sản xuất: 4,66 ha. Phân Theo: Thị trấn Tĩnh Túc 0,64 ha; xã Hoa 

Thám 3,97 ha; xã Thịnh Vượng 0,05 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,03 ha, trên địa bàn: Thị trấn Nguyên Bình 0,01 

ha; xã Thể Dục 0,02 ha. 

* Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,21 ha, từ 

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất trồng cây lâu năm trên địa bàn xã Vũ Minh. 

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,05 ha, tại thị 

trấn Nguyên Bình (thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất từ trụ sở Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện Nguyên Bình sang đất ở tại đô thị). 

 (Chi tiết các công trình dự án cần chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp xem tại Biểu 07/CH và Biểu 10/CH) 

3.5. Diện tích đất cần thu hồi năm 2022 

 3.5.1. Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi 

Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 

31,15 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 8,41 ha; TT. Tĩnh Túc 0,95 ha; xã Ca 

Thành 0,10 ha; xã Hoa Thám 4,81 ha; xã Hưng Đạo 1,54 ha; xã Mai Long 0,81 ha; 

xã Minh Tâm 1,22 ha; xã Phan Thanh 0,48 ha; Quang Thành 2,31 ha; Tam Kim 

3,17 ha; Thành Công 0,95 ha; Thể Dục 0,05 ha; Thịnh Vượng 0,18 ha; Triệu 

Nguyên 4,32 ha; Vũ Nông 0,55 ha; Vũ Minh 1,30 ha. Chia theo từng loại đất: 
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+ Đất trồng lúa: 3,21 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 0,48 ha; TT. Tĩnh 

Túc 0,07 ha; xã Hoa Thám 0,70 ha; xã Mai Long 0,23 ha; xã Minh Tâm 0,12 ha; 

Quang Thành 0,29 ha; Tam Kim 0,57 ha; Thể Dục 0,05 ha; Triệu Nguyên 0,70 ha. 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 9,34 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 

1,24 ha; TT. Tĩnh Túc 0,10 ha; xã Hoa Thám 0,02 ha; xã Hưng Đạo 1,39 ha; xã Mai 

Long 0,58 ha; xã Minh Tâm 0,15 ha; xã Phan Thanh 0,48 ha; Quang Thành 0,68 ha; 

Tam Kim 0,20 ha; Thành Công 0,13 ha; Thịnh Vượng 0,10 ha; Triệu Nguyên 2,42 

ha; Vũ Nông 0,55 ha; Vũ Minh 1,30 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,98 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 0,03 ha; 

TT. Tĩnh Túc 0,14 ha; xã Hoa Thám 0,12 ha; xã Minh Tâm 0,36 ha; Thịnh Vượng 

0,03 ha; Triệu Nguyên 0,30 ha. 

+ Đất rừng phòng hộ: 12,65 ha. Phân theo: Thị trấn Nguyên Bình 6,65 ha; xã 

Ca Thành 0,10 ha; xã Hưng Đạo 0,15 ha; xã Minh Tâm 0,59 ha; Quang Thành 1,34 

ha; Tam Kim 2,10 ha; Thành Công 0,82 ha; Triệu Nguyên 0,90 ha. 

+ Đất rừng đặc dụng: 0,30 ha, trên địa bàn xã Tam Kim 0,30 ha. 

+ Đất rừng sản xuất: 4,66 ha. Phân theo: Thị tấn Tĩnh Túc 0,64 ha; Xã Hoa 

Thám 3,97 ha; xã Thịnh Vượng 0,05 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha, tại thị trấn Nguyên Bình. 

 3.5.1. Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 

Trong năm 2021 diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi 0,01 ha, là đất ở tại 

đô thị, trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình. 

(Chi tiết các công trình dự án cần chuyển mục đích đất nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp xem tại Biểu 08/CH và Biểu 10/CH) 

 3.6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

 Trong năm 2022 đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 0,69 ha, trong đó: 

 - Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp là 0,38 ha, tại 

xã Mai Long để tực hiện: Giao đất cho người sử dụng từ đất chưa sử dụng sang đất 

trồng cây hàng năm khác. 

 - Đất chưa sử dụng đưa vào cho mục đích phi nông nghiệp 0,31 ha, tại thị 

trấn Nguyên Bình cho dự án: Đường và cầu nối giữa bờ Bắc -–bờ Nam thị trấn 

Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. 

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). 

a) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 

61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch; 
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Bảng 13: Danh mục công trình, dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của 

Luật Đất của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích  

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

A 
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh (Điều 

61; Khoản 1, Khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai 2013) 
3,17   

1 
Dự án khu căn cứ chiến đấu phục vụ diễn tập KVPT huyện 

Nguyên Bình 
0,50 Quang Thành 

2 Trụ sở công an thị trấn Nguyên Bình 0,08 
TT. Nguyên 

Bình 

3 Trụ sở Công an xã Minh Tâm 0,17 Minh Tâm 

4 Trụ sở Công an xã Hoa Thám 0,20 Hoa Thám 

5 Trụ sở Công an xã Tam Kim 1,60 Tam Kim 

6 Trụ sở Công an xã Quang Thành 0,23 Quang Thành 

7 Trụ sở Công an xã Ca Thành 0,10 Ca Thành 

8 Trụ sở Công an xã Mai Long 0,23 Mai Long 

9 Trụ sở Công an xã Hưng Đạo 0,10 Hưng Đạo 

b) Các công trình, dự án sử dụng đất vào các mục đích theo quy định tại 

Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước 

phải được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch. 

Bảng 14: Danh mục công trình, dự án theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 của 

Luật Đất đai mà thực hiện bằng ngân sách nhà nước phải được ghi vốn thực 

hiện trong năm kế hoạch 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích  

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Công trình, dự án có QĐ đầu tư đăng ký KH năm 2022 18,95   

1.1 Mương thoát lũ Bản Ính -–Thẳm Cắm, xã Minh Tâm 0,08 Minh Tâm 

1.2 
Cấp điện sinh hoạt xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
0,04  Quang Thành  

1.3 Đường GTNT Ka Chắp -–Dòn Rù, xã Quang Thành 0,80  Quang Thành  

1.4 Trụ sở làm việc UBND xã Triệu Nguyên 0,43  Triệu Nguyên  

1.5 Đường bờ sông Thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình 0,80  TT. Nguyên Bình  

1.6 Đường GTNT Pù Hủi -–Rằng Ca, xã Hưng Đạo 0,20 Hưng Đạo 

1.7 
Đường liên xã Khau Cảng (Thành Công) -–Nà Rì (Hưng 

Đạo) 
0,80  Thành Công  

1.8 Đất di tích lịch sử văn hóa -–Đồn Nà Ngần 0,12  Hoa Thám  

1.9 
Đường GTNT Khuổi Nha -–Pù Bàn, xóm Khuổi Phay xã 

Hoa Thám 
0,70  Hoa Thám  

1.10 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo 0,03  Hưng Đạo  

1.11 Nhà văn hóa xóm Nà Lẹng, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  

1.12 Nhà văn hóa xóm Khuổi Lỉn, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  
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1.13 Nhà văn hóa xóm Nà Roỏng, xã Hưng Đạo 0,02  Hưng Đạo  

1.14 
Đường giao thông QL34 -–Bản Cáu, xóm Hợp Nhất, xã 

Minh Tâm 
0,45  Minh Tâm  

1.15 
Đường giao thông Nà Nọi 2 (cũ) xuống Nà Nọi 1 (cũ), xóm 

Nà Nọi, xã Minh Tâm 
0,15  Minh Tâm  

1.16 Đường Nà Nọi -–Hợp Nhất, xã Minh Tâm 0,18  Minh Tâm  

1.17 
BTXM đường nội đồng nhóm Ly Boi -–Cốc Mác, xóm 

Bình Đường, xã Phan Thanh 
0,12  Phan Thanh  

1.18 
Mương thủy lợi Pàn Gà, xóm Hồng Quang, xã Quang 

Thành 
0,02  Quang Thành  

1.19 Xây thêm lớp học Quang Thượng 0,04  Quang Thành  

1.20 
Đường GTNT Nà Múc -–Pát Nát, xóm Nà Mạ, xã Tam 

Kim, huyện Nguyên Bình 
0,53  Tam Kim  

1.21 Cấp điện sinh hoạt xóm Đoàn Kết, xã Thành Công  0,05  Thành Công  

1.22 
Đường Khuổi Pất -–Khuổi Địa -–Khuổi Đeng, xã Thịnh 

Vượng, huyện Nguyên Bình 
0,05  Thịnh Vượng  

1.23 
Đường bê tông xóm Thôm Phiêng (Phiêng Cà cũ), thị trấn 

Tĩnh Túc 
0,28  TT. Tĩnh Túc  

1.24 Nhà văn hóa xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

1.25 Nhà văn hóa xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

1.26 Nhà văn hóa xóm Xí Thầu, xã Vũ Nông 0,04 Vũ Nông 

1.27 
Đường từ sân vận động đến đường Tam Kim -–Khu rừng 

xóm Bản Um 
0,30  Tam Kim  

1.28 
Đường nội đồng từ Nà trang -–Nhà văn hóa Vù Mìn xóm 

Nà An 
0,20  Tam Kim  

1.29 Đường nội đồng Nà Hin -–Nà Rịn xóm  Phai Khắt 0,10  Tam Kim  

1.30 Đường nội đồng Cốc lùng -–nà Chủ xóm Nà Mạ 0,24  Tam Kim  

1.31 Cầu Nà Cáy, Xóm Tổng Ngà, xã Thể Dục 0,05  Thể Dục  

1.32 
Đường BTXM Lũng Luông Nhà ông Siệu – đường BTXM 

Xiên Pèng cũ 
0,03 Vũ Nông 

1.33 Đường BTXM Xí Thầu – Lũng Thán 0,20 Vũ Nông 

1.34 Đường BTM Lũng Tỳ - Lũng po 0,20 Vũ Nông 

1.35 Đường GTNT nội đồng Pác Tháy xóm Lê Lợi 1,53  Triệu Nguyên  

1.36 Đường giao thông nhóm hộ vài gà xóm Lê Lợi 0,76  Triệu Nguyên  

1.37 
Đường và cầu nối giữa bờ Bắc - bờ Nam thị trấn Nguyên 

Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
1,44  TT. Nguyên Bình  

1.38 
Dự án khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng 

Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
5,44  Vũ Nông  

1.39 
Khai thác tận thu quặng sắt bãi thải Lũng Luông, xã Vũ 

Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
2,41  Vũ Nông  

2 Công trình, dự án chuyển tiếp từ KH SDĐ năm trước 15,93   

2.1 Đường vào sân vận động UBND xã (1km) 1,00  Hoa Thám  

2.2 Xây dựng mới phòng bộ môn trường THCS 0,28  Hoa Thám  

2.3 Xây dựng mới nhà đa năng THCS 0,36  Hoa Thám  

2.4 Xây dựng mới phòng hội đồng trường Tiểu học 0,72  Hoa Thám  
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2.5 Xây mới nhà lớp học trường Tiểu học, sân trường 1,14  Hoa Thám  

2.6 Xây mới nhà công vụ trường Tiểu Học 0,23  Hoa Thám  

2.7 Xây mới nhà vệ sinh công cộng trường Tiểu Học 0,04  Hoa Thám  

2.8 Đường GTNT Nà Niếng -–Rằng Ca xã Hưng Đạo 0,70 Hưng Đạo 

2.9 Đường GTNT Nà Coóc -–Nà Luyện, xã Hưng Đạo 0,42 Hưng Đạo 

2.10 Nhà văn hóa xóm Nà Coóc, xã Hưng Đạo 0,03 Hưng Đạo 

2.11 Đường Công Trừng -–Nà Ngủ, xã Mai Long 0,20  Mai Long  

2.12 
Đường GTNT Khuổi Hầu -–Lũng Mú -–Cốc Mòn, xã Mai 

Long (giai đoạn 2) 
0,23  Mai Long  

2.13 Đường Lũng Páp -–Cốc Mìa, xã Mai Long 0,15  Mai Long  

2.14 
Mở mới đường Đán Đeng -–Cốc Cài, xóm Pác Cai, xã 

Phan Thanh 
0,36  Phan Thanh  

2.15 
Đường liên thôn Khuổi Xả - Ca Chắp, xóm Quang Trung, 

xã Quang Thành 
0,35  Quang Thành  

2.16 Nhà văn hóa xóm Quang Trung, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

2.17 Nhà văn hóa xóm Quang Thượng, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

2.18 Nhà văn hóa xóm Quang Bình, xã Quang Thành 0,03  Quang Thành  

2.19 Trường tiểu học Quang Thành (điều chỉnh 0,16-0,24 ha) 0,24  Quang Thành  

2.20 Đường GTNT Bắc Đài - Khuổi Quốc, xã Tam Kim 0,10  Tam Kim  

2.21 
Đường nối từ Trầm Bằng đến Nà Sáng, xóm Bản Um, xã 

Tam Kim 
0,10  Tam Kim  

2.22 
Đường GTNT Tát Pục - Phịa Phạ, xóm Nà Vài, xã Thành 

Công 
0,10  Thành Công  

2.23 
Nâng cấp cải tạo đường Nà Luông -–Thin Tòng xã Thịnh 

Vượng 
0,10  Thịnh Vượng  

2.24 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã 0,03  Thịnh Vượng  

2.25 
Đường GTNT Muộm Xuôi -–Lũng Hin, xóm Nặm Rằng, 

xã Triệu Nguyên 
0,90  Triệu Nguyên  

2.26 Đường Lũng Pán -–Tà Sa xóm Lũng Kèng xã Vũ Minh  0,60  Vũ Minh  

2.27 Đường Siu Đô -–Lao Kiên xóm Lũng Kèng xã Vũ Minh  0,70  Vũ Minh  

2.28 
Nghĩa trang nhân dân thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên 

Bình 
6,76 TT. Nguyên Bình 

c) Danh mục công trình dự án thực hiện không phải thông qua Nghị 

quyết HĐND tỉnh, thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Nguyên Bình. 

Bảng 15: Danh mục công trình dự án thực hiện không phải thông qua Nghị 

quyết HĐND tỉnh, thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Nguyên Bình. 

TT Danh mục dự án 
Diện 

tích  

Địa điểm (đến 

cấp xã) 

1 Nhà văn hóa xóm Đồng Tâm, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

2 Nhà văn hóa xóm Lang Môn, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

3 Nhà văn hóa xóm Nà Nọi, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 
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4 Nhà văn hóa xóm Nà Bao, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

5 Nhà văn hóa xóm Tân Tiến, xã Minh Tâm 0,03 Minh Tâm 

6 Nhà văn hóa đa năng xã Minh Tâm 0,15 Minh Tâm 

7 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Ca Thành 0,10  Ca Thành  

8 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Hoa Thám 0,25  Hoa Thám  

9 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Hưng Đạo 0,18  Hưng Đạo  

10 
Giao đất cho người sử dụng từ đất chưa sử dụng sang đất hàng 

năm khác 
0,40  Mai Long  

11 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Mai Long 0,36  Mai Long  

12 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Minh Tâm 0,39  Minh Tâm  

13 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Phan Thanh 0,20  Phan Thanh  

14 Giao đất ở tại nông thôn có thu tiền sử dụng đất  0,05  Phan Thanh  

15 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Tam Kim 0,85  Tam Kim  

16 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thành Công 0,70  Thành Công  

17 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thể Dục 1,44  Thể Dục  

18 
CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Thịnh 

Vượng 
0,10  Thịnh Vượng  

19 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị - TT. Nguyên Bình 0,34 
 TT. Nguyên 

Bình  

20 Nhà bia tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ thị trấn Tĩnh Túc 0,03  TT. Tĩnh Túc  

21 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị - TT. Tĩnh Túc 0,26  TT. Tĩnh Túc  

22 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Vũ Minh 1,32  Vũ Minh  

23 
CMĐ đất rừng phòng hộ sang đất trồng cây ăn quả lâu năm xã 

Vũ Minh 
0,71  Vũ Minh  

24 CMĐ đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất 1,00  Vũ Minh  

25 Chuyển mục đích đất chưa sử dụng sang đất trồng cây lâu năm  0,21  Vũ Minh  

26 CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Vũ Nông 0,35 Vũ Nông 

27 
CMĐ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn xã Triệu 

Nguyên 
0,79 Triệu Nguyên 

28 
Chuyển mục đích đất trụ sở sang đất ở tại đô thị qua đâu giá trụ 

sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nguyên Bình 
0,05 

 TT. Nguyên 

Bình  

29 

Khai thác tận thu khoáng sản quặng thiếc và các khoáng sản đi 

kèm trong đất đá thải tại bãi thải khu Tây mỏ thiếc Tĩnh Túc, 

thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

0,64 TT. Tĩnh Túc 

30 
Dự án khai thác tận thu quặng sắt tại bãi thải mỏ sắt Lũng 

Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
5,44  Vũ Nông  

31 
Khai thác tận thu quặng sắt bãi thải Lũng Luông, xã Vũ Nông, 

huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
2,41  Vũ Nông  

32 

Khai thác chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

mỏ đất Trung Làng, xã Thái Học (nay là xã Vũ Minh), huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 

2,05 Vũ Minh 
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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 

2020 của huyện Nguyên Bình được dựa trên các căn cứ chính sau đây: 

- Luật Đất đai 2013; 

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

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

Quy định về giá đất; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng 

dẫn một số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất. 

 - Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về 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 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 

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.  

- Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

- Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để tính 

giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

b. Ước tính các khoản thu, chi  

* Phương pháp tính 

- Đối với các khoản thu từ giao đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất thương 

mại, dịch vụ, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ 
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gốm, cho thuê đất, giao đất cho các tổ chức có thu tiền sử dụng đất được tính bằng 

diện tích tăng bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhân với giá đất bình 

quân của từng loại đất của từng xã, thị trấn theo Quyết định 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định bảng giá 

đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 

32/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng . 

- Đối với các khoản chi đền bù: được tính bằng diện tích của loại đất bị thu hồi 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nhân với giá đất trung bình (trong đó tính hệ số 

điều chỉnh giá đất trung bình giả định) để đưa ra giá trị trung bình trong năm. 

- Về cách tính thu chi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được xác định là 

khái toán chung cho toàn huyện (khi thực hiện công trình, dự án cụ thể thì xác định 

chính xác theo giá đất cụ thể, vị trí của từng loại đất theo các Băn bản được ban 
hành cụ thể để thực hiện), xác định tính giá trung bình của các loại đất nhân với diện 

tích cần thu hổi để đưa ra số liệu khái toán ở thời điểm lập kế hoạch. 

* Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất: 

Bảng 16: Khái toán thu chi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(ha) 

Đơn giá,  

trung 

bình 

(đồng/m2) 

Thành tiền 
(triệu đồng) 

I Các nguồn thu chính     45.695,00 

1 
Thu từ chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất 

ở đô thị 
0,46 100.000 4.600,00 

2 Thu tiền khi đấu giá đất ở đô thị 0,05 200.000 1.000,00 

3 
Thu tiền từ việc cho thuê đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp 
6,76 10.000 6.760,00 

4 
Thu tiền từ việc cho thuê sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
0,64 120.000 7.680,00 

5 
Thu tư cho thuê đất khai thác đá làm vật liêu xây 

dựng 
3,87 65.000 25.155,00 

6 
Thu tiền từ chuyển mục đích, thuế trước bạ, thuế 

chuyển quyền được ước tính  
    500,00 

II Tổng các khoản chi     42.644,50 

1 Chi đền bù thu hồi đất trồng lúa nước còn lại 3,21 28.000 8.988,00 

2 Chi đền bù thu hồi đất trồng cây hàng năm khác 9,34 21.500 20.081,00 

3 Chi đền bù thu hồi đất trồng cây lâu năm 0,98 20.000 1.960,00 

4 Chi đền bù thu hồi đất rừng sản xuất 4,66 6.500 3.029,00 

5 Chi đền bù thu hồi đất rừng phòng hộ 12,65 6.500 8.222,50 

6 Chi đền bù thu hồi đất nuôi trồng thủy sản 0,01 14.000 14,00 

7 Chi đền bù đất ở tại đô thị 0,01 100.000 100,00 

8 Hỗ trợ hoa màu và tài sản trên đất      250,00 

III Cân đối thu - chi     3.050,50 
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Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện theo kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 là 3.050,50 triệu đồng. 

Trên đây là khái toán thu chi giả định dựa trên những khung giá và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Việc 

thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào từng dự án cụ thể, thời điểm triển khai dự án và 

vị trí đất cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định và hệ 

số điều chỉnh giá. 

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 

- Có chính sách thỏa đáng tiếp tục khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư 

bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì của đất. Khuyến khích khai hoang, đưa đất chưa 

sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp hiệu quả. 

- Thực hiện trồng rừng thay thế, trồng rừng bổ sung những khu vực đã khai 

thác. Khoanh nuôi phục hồi tái sinh rừng và trồng, chăm sóc rừng phòng hộ tại 

những khu vực đất dốc, khu vực khoanh nuôi rừng nghèo chậm phát triển.  

- Thực hiện các biện pháp trồng rừng theo hình thức nông - lâm kết hợp trên 

đất dốc, hạn chế việc cày xới bề mặt đất trong mùa mưa và khai thác trắng đối với 

rừng sản xuất, để chống xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất.   

- Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ thực vật trong 

sản xuất nông - lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô nhiễm môi 

trường đất. 

- Sử dụng đất khai thác khoáng sản và làm nguyên vật liệu xây dựng phải có 

phương án bảo vệ môi trường. Sau khi kết thúc khai thác phải có kế hoạch phục 

hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu, hoặc trồng rừng để bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan đến 

sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, khu 

du lịch, kinh doanh dịch vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều sâu trong 

quá trình sử dụng đất như: Xây nhà cao tầng, kết hợp giao thông với hệ thống cấp 

thoát nước, chuyển dẫn năng lượng truyền thông,.... 

- Phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật: Giao 

thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ... 

- Có kế hoạch khai hoang, phục hoá đất chưa sử dụng để tăng quỹ đất sản 

xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và tạo thêm mặt bằng xây dựng. 

- Phát huy tối đa khả năng đất trống đồi núi trọc vào trồng rừng mới, làm 

tăng độ che phủ của đất. 
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- Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích đất có mặt nước chuyên dùng, 

tích cực đưa mặt nước hoang hoá vào sử dụng. 

- Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát 

triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với những 

hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường. 

- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, 

phát triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, tạo vốn, 

nhân lực, vật tư để đẩy mạnh trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng phủ xanh đất 

trống đồi núi trọc làm tăng độ che phủ của rừng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xây dựng lực lượng kiểm lâm nhân dân đủ 

lực lượng và phương tiện làm việc, giao đất giao rừng tới các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân. nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc 

dụng và các vốn rừng hiện có. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người dân có ý thức trong 

việc sử dụng đất tiệt kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường.  

4.2. Giải pháp về nguồn lực thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

- Triển khai thực hiện các công trình dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công 

của tỉnh, của huyện đã có trong các năm 2020, 2021 và Ưu tiên triển khai kế hoạch 

đầu tư công trong năm 2022 của tỉnh và của huyện đã được HĐND các cấp thông 

qua. 

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế 

hoạch sử dụng đất. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 

vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước 

ngoài, vốn của nhân dân. 

- Quản lý tốt thị trường nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo 

vốn từ quỹ đất, góp phần giảm chi phí đầu tư vào cho các nhà sản xuất. 

- Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc 

làm cho người lao động. 

- Ưu tiên các nguồn thu từ đất để thực hiện các công trình dự án có trong 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được thực hiện. 

4.3. Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất 

 - Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt, 

Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch 
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sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có 

liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi 

trường và việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp. 

- Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ như: Cho thuê đất, tạo hành 

lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư, … để thu hút và tập hợp các nhà 

đầu tư tham gia phát triển các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ 

tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

- Điều chỉnh các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, ít có các trường hợp kiến nghị của người 

dân. Điều chỉnh đơn giá bồi thường sát với giá thị trường, chuẩn bị trước quỹ đất 

tái định cư. 

- Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng 

chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất sản xuất và có cơ hội có nhà ở. 

4.4. Các giải pháp khác 

* Về khoa học kỹ thuật và công nghệ 

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý 

đất đai. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng 

dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ 

vận hành. 

- Xây dựng mạng lưới thông tin đất đai, khẩn trương nối mạng hệ thống các 

cơ quan quản lý đất đai với cấp tỉnh và từ cấp huyện đến cấp xã và các đơn vị có 

liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về kế 

hoạch sử dụng đất các cấp. 

* Chính sách tạo nguồn vốn từ đất 

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và khuyến khích sản xuất. 

- Rà soát đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng 

thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý đất đai đối với các tổ chức, cá nhân 

thuê đất để tránh thất thu… Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy 

đủ và kịp thời. Rà soát thường xuyên việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức 

được nhà nước giao đất để có kế hoạch sử dụng hợp lý, tránh hiện tượng lãng phí 

về đất đai. 
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66 

 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết Luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nguyên Bình thể hiện chiến 

lược sử dụng đất của huyện. Có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm và ổn định chính trị, đồng thời là công cụ quan 

trọng để UBND huyện Nguyên Bình thực hiện thống nhất quản lý đất đai theo kế 

hoạch. Là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, là cơ sở để chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai 

cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá; phát triển kinh tế theo hướng mở của huyện. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nguyên Bình là cụ thể hóa các Nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, về 

thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện Nguyên Bình của các ngành, 

lĩnh vực, của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 

- Đáp ứng nhu cầu về đất đai cho các mục tiêu phát triển triển kinh tế - xã 

hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

- Phân bổ đất đai để tạo mặt bằng xây dựng và phát triển sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội. 

- Đối với những hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, phải di chuyển chỗ ở, 

chuyển đổi nghề nghiệp, được bố trí tái định cư và ưu tiên đào tạo nghề, tuyển 

dụng lao động vào các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. ... 

2. Kiến nghị 

Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình kính trình Sở Tài nguyên và Môi trương, 

UBND tỉnh Cao Bằng xem xét phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 

Nguyên Bình, khi được phê duyệt là căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện các dự án 

thành phần, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nguyên 

Bình năm 2022. 

Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện phân nguồn, giải ngân cũng 

như thu hút đầu tư để thực hiện các công trình dự án trong năm kế hoạch 2022,  tạo 

điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có năng lực đầu tư thực hiện các 

công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Nguyên Bình./. 
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