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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

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

là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về diện tích, hình thể, mức độ sản xuất lại phụ 

thuộc vào sự đầu tư, hướng khai thác sử dụng của con người. Đất đai, thành phần 

quan trọng hàng đầu của môi trường sống, địa bàn phân bố và nơi diễn ra mọi 

hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh và quốc phòng. 

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

III khoản 1 Điều 54 ghi rõ “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực 

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật”. Cùng với đó Luật 

Đất đai 2013, tại Khoản 2 Điều 37 quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

được lập hàng năm”. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Mô được 

duyệt là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, làm 

căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng các 

mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời cũng là căn 

cứ để UBND huyện Yên Mô cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và 

các khoản chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 

11/8/2021 về việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp và 

và Văn bản số 2124/STNMT-QHGĐ ngày 17/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện. UBND huyện Yên Mô tiến hành: “Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình”. 

2. Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

2.1. Các căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. 

- Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017. 

- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 
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quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội. 

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

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

- Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ quy 

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

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

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. 

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

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Văn số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch 

tỉnh chưa được phê duyệt. 

- Căn cứ Văn bản số 2124/STNMT-QHGĐ ngày 17/9/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đôn đốc hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 cấp huyện. 

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

- Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh ban 

hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 30/09/2019 về việc chấp thuận 

chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019. 
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- Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 30/09/2019 về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bản tình Ninh Bình năm 2019. 

- Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc chấp thuận 

chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bản tình Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 48/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND 

tỉnh Ninh Bình ban hành bảng giá đất điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 

2020- 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/05/2020 về việc chấp thuận 

chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 23/07/2020 về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bản tình Ninh Bình năm 2020;  

- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 23/07/2020 về việc chấp thuận 

chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 28/09/2020 về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bản tình Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/09/2020 về việc chấp thuận 

chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. 

- Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 28/09/2020 về việc điều chỉnh 

quy mô địa điểm, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt 

trên địa bản tỉnh Ninh Bình. 

- Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về việc thông qua 

danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bản tình Ninh Bình năm 2021. 

- Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về việc chấp 
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thuận chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

- Căn cứ Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2022. 

- Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về việc thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình năm 2022.  

- Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Mô. 

- Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

- Căn cứ văn bản số 63/TB-STNMT ngày 13/01/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Ninh Bình thông báo kết quả thâm định Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

- Căn cứ Kết quả thống kê đất đai năm 2021 huyện Yên Mô; 

- Căn cứ vào Quyết định ghi vốn dài hạn và trung hạn về danh mục đầu tư 

công của tỉnh và UBND huyện trên địa bàn huyện Yên Mô. 

- Căn cứ Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 

trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. 

- Các số liệu, tài liệu có liên quan khác. 

3. Mục đích, yêu cầu 

3.1. Mục đích 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Mô, nhằm đề xuất khoanh 

định, phân bổ đất đai phục vụ yêu cầu của hoạt động kinh tế – xã hội trong năm 

2022 cụ thể từng hạng mục công trình đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa 

bàn huyện, đảm bảo hài hoà giữa các mục đích ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện, đặc biệt những mục tiêu cụ thể 

đang đặt ra trước mắt như: 

- Làm căn cứ cho việc phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá, 

hình thành phát triển các mô hình chăn nuôi, các khu vực sản xuất kinh doanh 
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thương mại dịch vụ. 

- Làm cơ sở cho các cấp, các ngành quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả và 

thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất 

trên địa bàn huyện theo Luật Đất đai năm 2013. 

- Cung cấp tầm nhìn tổng quan, tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành 

từ trung ương đến địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất đai phù hợp 

với quy hoạch đề ra. 

- Thực hiện đầu tư triển khai các dự án, công trình, thúc đẩy sự phát triển 

của các ngành: Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hoá, y tế, 

giáo dục, đảm bảo an ninh, quốc phòng, khai thác nguồn vốn và điều tiết các lợi 

ích từ đất; khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết các 

nhu cầu về nhà ở ổn định đời sống của nhân dân, ổn định chính trị xã hội. 

- Đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai của các cấp, các ngành và của mọi 

tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện theo đúng pháp luật. 

- Đề ra những biện pháp bảo vệ tài nguyên đất, sử dụng đất đai ổn định, lâu 

dài, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. 

3.2. Yêu cầu 

Trên cơ sở Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Yên Mô nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Mô năm 

2022. Xác định xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện sát với thực 

tiễn nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực; có cơ sở khoa học, cơ sở 

pháp lý, đảm bảo tính khả thi và đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Ngoài 

ra đáp ứng một số yêu cầu cụ thể khác: 

- Quy hoạch trung tâm huyện lỵ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

đảm bảo cảnh quan, bền vững về mặt môi trường sinh thái, đất sản xuất nông 

nghiệp theo hướng phát triển sinh thái đô thị. 

- Xác định, định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả toàn 

bộ quỹ đất phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh Ninh Bình. 

- Cung cấp thông tin hiện trạng, tiềm năng, định hướng sử dụng đất tạo điều 

kiện ban đầu cho việc tìm kiếm cơ hội cho các nhà đầu tư nhằm điều chỉnh những 

bất hợp lý trong quá trình sử dụng đất, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

4. Phương pháp thực hiện 
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- Tính toán dự báo xu hướng phát triển kinh tế xã hội và dân số gắn với xu 

thế phát triển của huyện, của tỉnh, của vùng nhằm sử dụng hợp lý đảm bảo tính 

bền vững của tài nguyên đất để xây dựng kế hoạch, bố trí quỹ đất cho từng nhu 

cầu sử dụng đất. 

- Tổng hợp đối chiếu quy hoạch của các ngành đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 để bố trí quỹ 

đất cho từng ngành, từng lĩnh vực đảm bảo không chồng chéo, phát triển và đưa 

đất đai tham gia vào quá trình tạo ra lợi nhuận cao nhất trong xã hội. 

- Lấy ý kiến chuyên gia, tổ chức hội thảo chuyên đề, xây dựng phương án, 

xin ý kiến các ngành để hoàn thiện nội dung phương án kế hoạch sau đó trình hội 

đồng thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. 

- Các bảng số liệu điều tra, phân tích tổng hợp, các loại bản đồ được xây 

dựng theo công nghệ số để thuận lợi cho việc quản lý và khai thác sử dụng. 

5. Quá trình tổ chức triển khai 

UBND huyện đã trực tiếp chỉ đạo các ngành, các cơ quan đóng trên địa bàn, 

các xã, thị trấn trong địa bàn huyện cung cấp số liệu, tài liệu, xây dựng phương 

hướng sử dụng đất cụ thể trong phạm vi ngành, xã, thị trấn. 

 Trình tự lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được thực hiện 

theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm: 

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

- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

- Thẩm định phê duyệt và công bố công khai. 

6. Hồ sơ của kế hoạch sử dụng đất 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Mô. 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Mô, tỷ lệ 1/25.000. 

- Tập trích lục bản vẽ các công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 của huyện. 

- Bản đồ các khu vực chuyển mục đích sử dụng đất trong năm kế hoạch, tỷ 

lệ 1/25000. 

- Các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong quá trình lập, thẩm định, 

UBND tỉnh phê duyệt; 
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I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Yên Mô nằm ở phía Tây Nam tỉnh Ninh Bình có tọa độ địa lý từ 20°03΄44˝ 

đến 20°03΄44˝ vĩ độ Bắc và từ 105°55΄05˝ đến 106°03΄50˝ kinh độ Đông. Địa giới 

hành chính được xác định: 

Phía Bắc giáp huyện Hoa Lư; 

Phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa; 

Phía Đông giáp huyện Kim Sơn; 

Phía Tây giáp huyện Tam Điệp. 

 Yên Mô cách Thành phố Ninh Bình khoảng 15 km về phía Nam, trên địa 

bàn huyện có tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B kéo dài, 

Quốc lộ 21, ĐT 480B, ĐT 480C, ĐT 480D chạy qua nhiều xã trong huyện và 

tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua phía Bắc huyện từ cầu Vó đến cầu Ghềnh 

dài 2,04 km. Trên địa bàn huyện còn có hệ thống sông: sông Vạc, sông Ghềnh, 

sông Trinh Nữ, sông Thắng Động, sông Bút …Nhìn chung huyên Yên Mô có hệ 

thống giao thông thủy bộ thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình không bằng phẳng được phân tách thành 2 vùng cụ thể: 

- Vùng đồi núi: Nằm ở phía Tây, Tây Nam huyện Yên Mô, diện tích toàn 

vùng khoảng 1.902 ha (chiếm 13,20% tổng diện tích tự nhiên) tập trung ở các xã: 

Yên Thắng, Yên Thành, Yên Đồng, Yên Thái… có khả năng phát triển nông 

nghiệp kết hợp với việc phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, 

chăn nuôi gia súc (trâu, bò, dê…) và trồng rừng. 

- Vùng đồng bằng: Diện tích khoảng 12.572,22 ha (chiếm 86,80% tổng diện 

tích tự nhiên), đất đai chủ yếu là đất phù sa không được bồi. Tiềm năng phát triển 

của vùng là nông nghiệp (trồng lúa, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày), công 

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, phát triển làng nghề truyền thống và các 

loại hình dịch vụ. 

1.1.3. Khí hậu 

 Khí hậu huyện Yên Mô cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông 

Hồng mang những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới, gió mùa, có mùa đông lạnh ít 
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mưa, mùa hè thì nắng nóng, mưa nhiều, thời tiết hàng năm chia thành bốn mùa rõ 

rệt là Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

- Nhiệt độ: Trung bình năm khoảng 24,2 0C, nhiệt độ trung bình tháng thấp 

nhất vào tháng 1 khoảng 16,5 - 180C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là tháng 

7 vào khoảng 28,50C. Tổng nhiệt độ năm đạt tới chỉ số trên 8.5000C, có tới 8 - 9 

tháng trong năm có nhiệt độ trung bình trên 200C. Tổng số giờ nắng trung bình 

năm trên 1.100 giờ. 

- Độ ẩm: Do ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa lên độ ẩm 

trung bình năm là 85%; chênh lệch về độ ẩm giũa các tháng không nhiều (tháng 

3 có độ ẩm cao nhất là 90%, tháng 1 có độ ẩm thấp nhất là 81%). 

- Lượng mưa: Chế độ mưa phân làm hai mùa rõ rệt, mùa mưa tương ứng 

với mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 9) và mùa ít mưa tương ứng với mùa đông (từ 

tháng 11 đến tháng 3 năm sau). Tổng lượng mưa rơi trên diện tích toàn huyện đạt 

1860 – 1950 mm, phân bổ tương đối đều trên địa bàn huyện, trung bình một năm 

có tới 125-157 ngày mưa.  

- Lượng bốc hơi: Trung bình năm 861 mm. Mùa nắng bốc hơi nhiều hơn 

mùa lạnh, chiếm 60% lượng bốc hơi cả năm, tháng 7 có lượng bốc hơi lớn nhất 

103 mm, tháng 3 có lượng bốc hơi nhỏ nhất 39 mm. 

- Hướng gió: Thịnh hành thay đổi theo mùa, mùa đông hướng gió thịnh 

hành là Đông Bắc và có xu hướng lệch về phía Đông, mùa hè hướng gió thịnh 

hành từ Đông đến Đông Nam. Trên địa bàn huyện còn chịu ảnh hưởng của gió đất 

theo hướng Tây và Tây Nam. 

1.1.4. Thủy văn 

Hệ thống sông ngòi trên huyện Yên Mô với nhiều sông nhỏ và kênh rạch như: 

- Sông Vạc chảy qua địa bàn huyện Yên Mô từ Khánh Thượng đến cống 

Cự Lĩnh, xã Yên Nhân dài 12,5 km, sông rộng trung bình từ 50 - 60 m, độ sâu 

trung bình từ 4 - 5 m. Sông Vạc nhận nước mưa trong nội vùng, từ các khu đồi 

phía Tây và Tây Bắc, chảy qua sông Đáy tại cửa Kim Đài. Ngoài nhiệm vụ tiêu 

nước sông này còn làm nhiệm vụ cấp nước tưới cho phần lớn diện tích lớn trong 

khu vực. 

Những năm mưa lớn, gặp nước lũ sông Hoàng Long hay phân lũ ở thượng 

nguồn sông Đáy… mực nước ở cửa Kim Đài dâng cao, cản trở khả năng tưới tiêu 

của sông Vạc, gây ngập úng hoặc ảnh hưởng cho nhiều khu vực của huyện. 
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- Sông Càn (sông cầu Hội) bắt nguồn từ Yên Mô chảy ra biển qua cửa Càn, 

lòng sông hẹp và nông (gần biển sâu nhất là -3,50). Mùa cạn lưu lượng nhỏ; khi 

gặp thủy triều dâng cao nước mặn có thể xâm nhập sâu vào nội địa gây ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp. 

- Sông Ghềnh lòng sông hẹp và nông, những năm mưa nhiều, nước trong 

đồng lớn, gặp lũ thì tiêu tự chảy các khu vực lân cận gặp nhiều khó khăn. Về mùa 

cạn sông Ghềnh lấy nước từ sông Đáy qua Âu Vân, Âu Mới vào sông Vạc rồi mới 

qua sông Thắng Động, sông Bút Đức Hậu để cung cấp nước tưới cho các vùng 

canh tác.  

- Sông Bút từ ngõ Hoàng (Yên Mạc) chảy về phía đò Đức Hậu (Yên Nhân) 

- Sông Đằng gồm 02 nhánh: Nhánh 01 từ Khê Thượng, qua trạm bơm Yên 

Lạc (Yên Đồng); Nhánh 02 cống bà Hót qua đập tràn Tiên Dương (Yên Thành) 

chảy về ngõ Hoàng đầu sông Bút. 

- Sông Thắng Động chảy từ cầu Yên Thổ đến đò Vạc 

- Hệ thống hồ chứa nước trên địa bàn huyện có một số hồ chứa nước có tác 

dụng chống lũ và cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, nuôi thủy sản như hồ Yên 

Thắng 150 ha và hồ Yên Đồng 400 ha. 

1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Huyện Yên Mô có tổng diện tích đất tự nhiên là 14.609,77 ha được chia 

thành 4 nhóm đất chính với 11 loại đất cụ thể là: 

a) Nhóm đất phù sa 

 Có 8 loại đất, đây là nhóm đất chính trên địa bàn huyện với diện tích 

7.651,00 ha chiếm 52,37% diện tích đất tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới chủ 

yếu là thịt trung bình, thịt nhẹ, cát pha, một phần nhỏ là đất thịt nặng và đất sét 

nhẹ. Độ dày tầng đất >= 1m, địa hình tương đối bằng phẳng (độ đốc < 8°). 

- Đất phù sa trung tính ít chua thành phần cơ giới nhẹ: 

 Phân bố chủ yếu ở các xã: Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Hòa, Khánh Dương. 

Đất có thành phần cơ giới là cát pha thịt nhẹ; tầng đất dày; địa hình bằng phẳng; 

hàm lượng NPK trung bình, thích hợp cho việc trồng rau và cây trồng cạn. 

- Đất phù sa trung tính ít chua thành phần cơ giới trung bình: 

Phân bố chủ yếu ở các xã: Yên Lâm, Yên Nhân…. Địa hình bằng phẳng; 
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hàm lượng lân tổng số và dễ tiêu cao, hàm lượng kali trung bình, diện tích này 

đang bố trí trồng lúa. 

- Đất phù sa trung tính ít chua - lây nông: 

Diện tích 1.357 ha, phân bố chủ yếu ở các xã: Khánh Dương, Khánh Thịnh, 

TT Yên Thịnh, Yên Lâm, Mai Sơn. Đất có hàm lượng NPK không cao, thành 

phần cơ giới thịt trung bình và sét nhẹ, tầng đất dày, diện tích này đang sử dụng 

trồng 2 vụ lúa. 

- Đất phù sa trung tính ít chua – glây sâu: 

Diện tích 1.328 ha, phân bố ở các xã: Yên Nhân, Khánh Thượng, Khánh 

Dương, Yên Từ. Đất có hàm lượng NPK tổng số, dễ tiêu từ trung bình đến khá, 

thành phần cơ giới thịt trung bình, sét nhẹ, tầng đất dày. Diện tích này hiện đang 

bố trí trồng 2 vụ lúa. 

- Đất phù sa trung tính ít chua – kết von nông: 

Tập trung ở xã Khánh thượng. Đất có thành phần cơ giới sét nhẹ, thịt trung 

bình, tầng đất dày, độ dốc cấp I. Loại đất này sử dụng canh tác 2 vụ lúa hoặc 1 vụ 

màu, 2 loại rau. 

- Đất phù sa trung tính ít chua – kết von sâu: 

Phân bố chủ yếu ở các xã: Yên Nhân, Yên Từ. Đất có hàm lượng NPK tổng 

số, dễ tiêu từ trung bình đến khá, thành phần cơ giới nhẹ, tầng đất dày . Loại đất 

này đang sử dụng trồng 2 vụ lúa. 

- Đất phù sa có đốm rỉ kết von nông: 

Phân bố chủ yếu ở các xã: Yên Thái, Yên Đồng… Đất có thành phần cơ 

giới trung bình, tầng đất dày, hàm lượng đạm tổng số từ khá đến giàu, lân từ nghèo 

đến trung bình, kali dễ tiêu từ trung bình đến khá. Diện tích này được sử dụng 

canh tác, lúa màu. 

- Đất phù sa glây trung tính ít chua: 

Phân bố chủ yếu ở các xã: Yên Mỹ, Yên Thành, Yên Phong, Yên Mạc. 

Thành phần cơ giới trung bình, nhẹ, tầng đất dày, dộ dốc cấp I, hàm lượng NPK 

trung bình. Diện tích này được sử dụng để trồng 1 vụ lúa. 

b) Nhóm đất glây 

Diện tích 6.456,77 ha phân bố ở chân ruộng có địa hình trũng thuộc các xã: 

Khánh Thượng, Khánh Thịnh, Yên Đồng, Yên Hòa, TT Yên Thịnh, Khánh 
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Dương. Hàm lượng đạm tổng số cao, lân nghèo, kali tổng số, dễ tiêu trung bình. 

Diện tích này chủ yếu trồng 1 vụ lúa. 

c) Nhóm đất đen 

- Đất đen kết von nông: 

Diện tích 37 ha, chủ yếu ở xã Yên Đồng. Độ dốc không lớn, tầng đất dày, 

thành phần cơ giới nhẹ, lân tổng số, dễ tiêu nghèo. Diện tích này được sử dụng 

trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày. 

- Đất đen kết von sâu: 

Diện tích 220 ha, chủ yếu ở xã Yên Đồng. Thành phần cơ giới trung bình, 

tầng đất dày (0,5 - 1,0 m), hàm lượng các chất dinh dưỡng từ trung bình đến giàu. 

Diện tích đất thích hợp với cây trồng như ngô, khoai, sắn, mía đậu đỗ các loại, 

cây ăn quả. 

d) Nhóm đất xám 

Chủ yếu là đất xám feralit đá lẫn nông với diện tích 245 ha, tâp trung ở xã 

Yên Thành, Yên Thắng thành phần cơ giới trung bình tầng đất dày (0,5 đến 1,0 

m), độ dốc cấp II, hàm lượng chất dinh dưỡng trung bình. Diện tích đất thường sử 

dụng để trồng màu hoặc cây trồng cạn. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

- Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt khá dồi dào với hệ thống sông Vạc, 

sông Càn, sông Gềnh …cùng với 2 hồ nước với diện tích 542 ha là nguồn cung 

cấp nước chủ yếu cho sản xuất và sinh hoạt.  

- Nguồn nước ngầm: Hiện chưa có số liệu khảo sát về nguồn nước ngầm 

trên địa bàn huyện, nhưng hiện tại trữ lượng nước ngầm đã bước đầu được khai 

thác, phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân ở một số xã: Yên Thắng, Yên Thành, 

Yên Phong …. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Hiện nay diện tích đất có rừng đạt gần 1.632,9 ha, chiếm 11,17% diện tích 

đất tự nhiên, Tài nguyên rừng chủ yếu tập trung ở các xã Yên Đồng, Yên Thái, 

Yên Thành, Yên Thắng. Hiện nay huyện đang tập trung tiến hành trồng rừng và 

khoanh nuôi tái sinh, kết hợp với kinh tế vườn đồi, kinh tế trang trại tạo bước phát 

triển lớn trong sản xuất lâm nghiệp. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 
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Trên địa bàn huyện có 2 loại khoáng sản chính là đá vôi và đất sét. 

- Đá vôi: Tập trung chủ yếu ở các xã: Yên Thái, Yên Đồng, Yên Thành, 

Yên Lâm với diện tích 1.686 ha, trữ lượng khá lớn, chất lượng tốt, sử dụng để 

khai thác làm vật liệu xây dựng. 

- Đất sét: Phân bố rải rác ở các xã: Yên Phong, Yên Từ, Yên Nhân, Yên 

Thành, Khánh Thịnh, Khánh Dương, trữ lượng thấp hàm lượng sét không cao chủ 

yếu sản xuất gạch, ngói thủ công. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

Người dân Yên Mô có truyền thống đoàn kết, tính cố kết cộng đồng rất cao, 

thân thiện, cần cù, sáng tạo trong lao động.  

Ngoài ra huyện Yên Mô có nhiều những địa danh và những người đã có tên 

tuổi trong lịch sử như: ông Ninh Tốn là người Côi Trì nay thuộc xã Yên Mỹ, ông 

là đại thần, nhà thơ, nhà sử học triều Trịnh Lê (Lê Trung Hưng). Ông Phạm Thận 

Duật quê tại xã Yên Mạc là một đại thần triều Nguyễn, ông là nhà sử học giữ chức 

"Phó tổng tài Quốc sử quán kiêm quản Quốc tử giám" là người đã duyệt bản Quốc 

sử "Khâm định Việt sử thông giám cương mục". Ông Phạm Vũ Khải quê xã Yên 

Mạc đã làm quan dưới 3 triều đại nhà Nguyễn. Ông Tạ Uyên làng Côi Trì là người 

đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc khởi nghĩa ở Nam Kỳ ông đã được bầu làm Bí thư 

xứ uỷ Nam Kỳ. 

Ngày nay, nhiều con em của huyện đạt thành tích học tập tốt, đỗ đạt cao, 

giữ nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan trung ương và của tỉnh, nhân dân toàn 

huyện Yên Mô đoàn kết phấn đấu phát triển kinh tế, sáng tạo trong sản xuất nông 

nghiệp; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của địa phương; thi đua xây dựng nông thôn mới; thực hiện 

tốt các công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách với người có công; nếp sống văn 

hóa, văn nghệ, thể thao, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường… văn 

hóa xã hội có nhiều đổi mới, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.  

1.3. Thực trạng môi trường 

Huyện Yên Mô là một huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất 

nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang trên đà phát triển, 

dấu hiệu ô nhiễm môi trường do các hoạt động công nghiệp gây ra tuy còn ở phạm 

vi và mức độ cho phép, chất lượng nước và không khí tương đối tốt. Tuy nhiên, 

trong quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, 
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nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và du lịch Yên Mô đang phải với một loạt vấn 

đề về môi trường như ô nhiễm về không khí, rác thải, nước thải và suy thoái tài 

nguyên đất. Vấn đề cấp bách đặt ra là phải xây dựng chiến lược mang tính đồng 

bộ để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường như tăng cường đầu tư 

sử dụng các biện pháp khoa học tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, 

chăn nuôi, hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học, đẩy mạnh việc thu gom 

sử lý rác thải và áp dụng các biện pháp sinh học trong nông nghiệp. 

1.4. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 

1.4.1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế: 

a) Cơ cấu và tăng trưởng kinh tế: 

Kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp trong 

cơ cấu kinh tế chung của huyện, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển với cơ 

cấu, quy mô hợp lý theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông 

thôn. Đến cuối năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 4.057,1 tỷ đồng (giá 

so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng trên 8,42%, trong đó giá trị ngành nông, 

lâm, thủy sản đạt trên 1.642,1 tỷ đồng; công nghiệp và xây dựng đạt trên1.150 tỷ 

đồng; dịch vụ đạt trên 1.265 tỷ đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế cơ bản của huyện 

Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 27,3 %; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây 

dựng: 46,5%; Dịch vụ: 26,2%. 

b) Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

* Khu vực kinh tế nông nghiệp 

- Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020 theo định 

hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững. Toàn huyện giao trồng 1.612 ha cây vụ Đông, đạt 100,8%KH (trong đó có 

169 ha liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp). Tổng thu 

nhập vụ đông năm 2020 đạt trên 146 tỷ đồng (tăng gần 13 tỷ đồng), bình quân giá 

trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 90,6 triệu đồng (tăng 7,9 triệu đồng) so với vụ 

Đông năm 2019. 

Vụ Đông xuân năm 2021 đảm bảo gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, 

toàn huyện gieo trồng 7.367,9 ha, đạt 101,1% KH; trong đó có 6.365,5 ha lúa, 

năng suất đạt 67,93 tạ/ha (tăng 0,02 tạ/ha so với vụ Đông xuân năm 2020), sản 

lượng đạt 43.238 tấn và gieo trồng 1.002,4 ha cây màu các loại. 
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Vụ Mùa, toàn huyện gieo trồng 7.134 ha, đạt 100,7% KH, trong đó có 

6.536,6 ha lúa, năng suất ước đạt 55,6 tạ/ha và trồng được 597,4 ha cây màu các 

loại Đến nay các cây màu đã cơ bản thu hoạch xong giải phóng đất trồng cây đông 

trà sớm. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm ước đạt 82.017 tấn. 

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, đưa các cây trồng có 

năng suất, chất lượng phù hợp với từng địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Mở rộng diện tích gieo cấy lúa, diện tích cây màu hàng hóa có ký kết hợp đồng 

sản xuất và bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm toàn 

huyện đã có 70 ha mô hình canh tác 4 vụ (tăng 5 ha so với cùng kỳ năm 2020), 

chuyển đổi thêm được 20 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa-cá, 

trồng cây hàng năm, cây lâu năm kết hợp với nuôi thủy sản và ao nổi, nâng tổng 

diện tích chuyển đổi của toàn huyện đến nay được 840 ha. 

Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản 

trên địa bàn. Tính đến ngày hết tháng 9/2021, toàn huyện đã tiêu hủy 77 con bò, 

bê bị viêm da nổi cục tại 12 xã, thị trấn với trọng lượng 9.022kg, tiêu hủy 405 con 

lợn bị dịch tả lợn Châu Phi với tổng trọng lượng 33.805kg tại 11 xã, thị trấn; 2.290 

con gia cầm bị cúm tại 03 xã với trọng lượng 29.537kg. Huyện đã chủ động triển 

khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh, tổ chức khoanh 

vùng, dập dịch hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra; tiếp nhận, phân bổ 

2.900 lít hóa chất để thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; hoàn 

thành công tác tiêm phòng vắc xin vụ Xuân hè, triển khai tiêm vắc xin vụ Thu 

đông. Tháng 2/2021, huyện đã ban hành quyết định công bố hết bệnh cúm gia 

cầm tại xã Khánh Thượng, đến tháng 7 công bố hết dịch Viêm da nổi cục tại 12 

xã, thị trấn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ 486.140.000 đồng cho 

78 hộ có gia súc gia cầm phải tiêu hủy với số lượng lớn. 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và các 

biện pháp phòng chữa cháy rừng. Trong 9 tháng đầu năm toàn huyện đã trồng 

được 61.500 cây phân tán các loại, đạt 82% KH. Chủ động xây dựng phương án 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các công trình thủy lợi thường xuyên 

được kiểm tra, đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới đảm bảo tiến độ, kịp thời phục 

vụ sản xuất và phòng chống thiên tai. Các HTX NN thực hiện có hiệu quả hoạt 

động cung cấp dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất, đến nay, đã có 35/36 HTX NN 

tổ chức Đại hội theo quy định 

* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. 
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Giá trị CN-TTCN 9 tháng đầu năm ước đạt 945 tỷ đồng (giá so sánh năm 

2010) đạt 62,5%KH. Các cụm công nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đồng thời đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-

19. 

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và công tác cấp phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ được tăng cường. Đã hoàn thiện đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và được UBND tỉnh phê duyệt. Xem xét điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của 08 xã; đồ 

án quy hoạch chi tiết phân khu số 2 thuộc quy hoạch phân khu Trung tâm liên hợp 

du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng. Phê duyệt quy hoạch mặt bằng 

tổng thể 28 trường học trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp phép xây dựng 

cho 77 trường hợp. 

Chỉ đạo kiểm tra chất lượng công trình và năng lực hoạt động của các đơn 

vị tham gia hoạt động xây dựng. Thẩm định 70 hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật- 

dự toán, thiết kế các công trình do huyện, xã làm chủ đầu tư. Triển khai nâng cấp, 

cải tạo được 20,2 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 20,4 tỷ đồng 

đạt 69,2%KH. 

Tiếp tục triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, trong 

đó tập trung vận động các hộ chưa đồng ý kiểm đếm GPMB; xây dựng hồ sơ xin 

giá cụ thể để thực hiện GPMB các dự án; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý để thực 

hiện đấu giá giá trị quyền sử dụng đất các lô được hưởng chính sách đặc thù theo 

Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. 

Hướng dẫn các đơn vị đăng ký tham gia cuộc thi mẫu sản phẩm phục vụ du 

lịch và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Ninh Bình năm 

2021. Triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và cuộc thi “Sáng tạo 

thanh thiếu niên và nhi đồng” huyện Yên Mô lần thứ XII, có 39 đơn vị tham gia 

với 93 sản phẩm. Tiếp nhận 1.242 sáng kiến cấp huyện. 

* Thương mại - Dịch vụ: 

Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn đảm bảo kế 

hoạch. Tích cực khai thác và nuôi dưỡng các nguồn thu, 9 tháng đầu năm thu ngân 

sách trên địa bàn huyện đạt 189.088,8 triệu đồng, đạt 76% dự toán (trong đó, thu 

từ thuế, phí, lệ phí: 51.672,3 triệu đồng, đạt 110% dự toán, thu tiền sử dụng đất 

137.416,5 triệu đồng, đạt 68%). Xem xét thẩm định quyết toán công trình xây 
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dựng cơ bản hoàn thành đảm bảo theo quy định. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả và đúng quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội. Chi ngân sách đến hết tháng 9/2021 đạt 445,3 tỷ đồng, bằng 

77,4,1% dự toán. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-

19, đặc biệt các ngành kinh doanh dịch vụ du lịch, vận tải, nhà hàng, lưu trú... Các 

ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn huyện đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển 

sản xuất và tiêu dùng. Tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Nông nghiệp& 

PTNT đạt 1.702,7 tỷ đồng (tăng 122,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020), tổng dư 

nợ 1.484,6 tỷ đồng (tăng 193,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). Tổng nguồn 

vốn thực hiện đến 30/9/2021 tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội 

huyện đạt 427,85 tỷ đồng (tăng 14,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020), tổng dư 

nợ đạt 427,3 tỷ đồng (tăng 13,7 tỷ đồng so với cùng kỳ). 

1.4.2. Dân số, lao động  

Theo số liệu thống kê huyện Yên Mô có 120.637 người, trong đó dân số 

thành thị chiếm khoảng 7,97 %, dân số nông thôn chiếm 92,03%. Dân số phân bố 

không đồng đều tại các xã, thị trấn mật độ dân số bình quân là 825 người/km2, 

đông nhất là xã Yên Từ 1.085 người/km2, thấp nhất là xã Yên Đồng 303 

người/km2. 

Lao động nông nghiệp chiếm 52,70 %, còn 47,30 % là lao động phi nông 

nghiệp. Vấn đề giải quyết việc làm luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan 

tâm. Huyện đã có các chương trình lập dự án cho vay vốn để giải quyết việc làm, 

khuyến khích tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, 

phát triển mạnh việc xuất khẩu lao động, hàng năm huyện mở các lớp dạy nghề 

cho lao động theo đơn đặt hàng của các công ty trong và ngoài huyện.  

Những năm gần đây, nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên số hộ có thu 

nhập cao ngày càng nhiều. Đời sống người dân được cải thiện cả về vật chất và 

tinh thần.  

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

Toàn huyện có một thị trấn (Yên Thịnh), 8 điểm dân cư theo kiểu đô thị 

(Bình Sơn, Chợ Tu, Chợ Bến, Chợ Lồng, Chợ Bút, Chợ Lợi Hòa, Cầu Hội).  

Tại thị trấn Yên Thịnh: 100% số hộ được cấp điện chất lượng khá: 98% số 

hộ được cấp nước sạch, 75% các tuyến đường giao thông được cứng hóa bằng bê 
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tông xi măng hoặc nhựa, thoát nước chủ yếu là tự chảy, chưa có hệ thống xử lí 

nước thải; huyện đã có các cơ sở phục vụ thông tin song còn nhỏ lẻ chưa đáp ứng 

được một cách đầy đủ. 

Tại các điểm dân cư nông thôn: 100% số hộ được cấp điện, đã cấp nước 

sinh hoạt cho một số điểm như chợ Lồng, chợ Bút, Chợ Tu, 5 điểm còn lại chưa 

được cấp nước sinh hoạt, 70% các tuyến đường giao thông được cứng hóa bằng 

bê tông xi măng hoặc nhựa, chưa có hệ thống thoát nước và xử lí nước thải, 16/17 

xã, thị trấn đã được vận chuyển rác lên khu xử lý Tam Điệp, bảo vệ môi trường, 

đã có cơ sở phục vụ thông tin nhưng còn nhỏ bé, các công trình công cộng hầu 

như chưa được xây dụng nhiều, nhà ở dân cư ở mức độ thấp cả về diện tích và 

tiện nghi sử dụng. 

1.4.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

a) Mạng lưới giao thông: 

Hệ thống giao thông của huyện bao gồm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy 

được phân bố đều khắp trên địa bàn toàn huyện, 

* Giao thông đường bộ:  

Mạng lưới giao thông đường bộ của huyện tương đối hợp lí, gồm Quốc lộ 

1A và 42 km đường Quốc lộ, tỉnh lộ liên kết với đường liên xã, trục xã tạo nên 

một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đến nay cơ bản các tuyến đường chính đạt 

tiêu chuẩn, chất lượng khá tốt phục vụ cho hoạt động sản xuất, lưu thông hàng 

hòa và nhu cầu sinh hoạt đi lại của người dân địa phương. 

+ Quốc lộ: Quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện có chiều dài 2,2 km (thuộc địa 

bàn xã Mai Sơn). 

+ Đường tỉnh:  

Đường Quốc lộ 12 B có chiều dài 19 km đi qua địa bàn 8 xã, thị trấn Mai 

Sơn, Khánh Thượng, TT Yên Thịnh, Yên Phong, Yên Từ, Yên Mỹ, Yên Mạc, 

Yên Lâm, đã được bê tông hoá. 

Đường tỉnh ĐT480C Ngò - cầu Tràng, đi qua thị trấn Yên Thịnh, xã Khánh 

Thịnh, xã Khánh Dương có chiều dài 4,3 km đã được nhựa hoá. 

Đường tỉnh ĐT480D cống Gõ - Mùa Thu (nay là đường Quốc lộ 21 B), có 

chiều dài 8,5 km đi qua địa bàn 3 xã Yên Đồng, Yên Mỹ, Yên Thành. 

Đường tỉnh: ĐT 480E Lồng - Tân Thành, có tổng chiều dài 5,3 km đi qua 
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địa bàn 3 xã Yên Phong, Yên Từ, Yên Nhân. 

+ Đường liên xã, trục xã: Có tổng chiều dài 165,42 km đã được bê tông 

hoá, nhựa hoá là 165,42 km, đạt 100%. 

+ Đường trục thôn, liên thôn: Có chiều dài 216,7 km đã được bê tông hoá 

206,19 km, đạt 95,4 %. 

+ Đường ngõ xóm: Trên địa bàn 17 xã có tổng chiều dài 316,6 km, đã được 

bê tông hoá 300 km, đạt 94,85%, có 3 xã đã bê tông hoá đạt 100% đó là xã Yên 

Phong, xã Yên Thái, xã Khánh Thượng. 

+ Đường nội đồng chính: Có tổng chiều dài 382,3 km đã được cứng hoá 

255,8 km, đạt 66,9%. 

+ Hệ thống cầu: Trên địa bàn huyện Yên Mô có 17 cầu, trong đó có 6 cầu 

yếu chưa được nâng cấp: cầu Khương Dụ (xã Yên Phong), cầu Hà Thanh (xã Yên 

Nhân), cầu Trinh Nữ (xã Yên Hòa), cầu Thống Nhất (xã Yên Đồng), cầu Giang 

Khương (xã Yên Thành), cầu Chợ Chớp (xã Yên Hưng). 

* Giao thông đường thủy 

 Có 54,75 km, bao gồm 5 tuyến sông chính (sông Vạc, kênh nhà Lê, sông 

Gềnh, sông Đằng, sông Trinh Nữ). Các sông này do phù sa lắng đọng chưa được 

nạo vét thường xuyên do đó đã ảnh hưởng đến khả năng vận tải. 

* Giao thông đường sắt 

 Đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn huyện Yên Mô với chiều dài 

2,2km. Nhìn chung cơ sở hạ tầng phục vụ cho giao thông đường sắt đã cơ bản 

được đầu tư xây dựng, nâng cấp để phục vụ tốt hơn cho yêu cầu vận chuyển 

hàng hóa, hành khách. 

b) Thủy lợi 

Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây được 

đầu tư đáng kể đặc biệt là các dự án xây dựng, nâng cấp cải tạo hệ thống thủy lợi 

đảm bảo phòng chống lũ bão, chủ động tưới tiêu phục vụ phát triển mở rộng sản 

xuất nông nghiệp. Hiện tại toàn huyện có 280 trạm bơm (30 trạm bơm do Công 

ty thủy nông quản lý, 250 trạm bơm do HTX NN quản lý) với tổng số 386 máy, 

tổng công xuất 543.000 m3/giờ trong năm 2016 toàn huyện đã đào lắp được 

10.500 m3 thủy lợi nội đồng. Đẩy mạnh thực hiện các dự án nâng cấp cải tạo đê 

sông Vạc, sông Bến Đang, sông Bút. Đến nay hệ thống thủy lợi của huyện đã chủ 

động được việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão. 
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c) Năng lượng, bưu chính viễn thông 

- Hệ thống điện: Hệ thống điện cung cấp cho huyện Yên Mô từ trạm điện 

Kim Sơn (110KV) đã truyền qua 112 trạm biến áp cung cấp điện cho 16 xã và thị 

trấn Yên Thịnh, số hộ sử dụng điện đạt 100%, tuy nhiên chất lượng điện của một 

số xã còn thấp. 

- Hệ thống Bưu chính Viễn Thông: Trên địa bàn huyện đã có 17/17 xã, thị 

trấn có điểm bưu điện văn hoá xã kết hợp với các trạm phát sóng của Vinaphone, 

đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân.  

d) Cơ sở văn hóa, y tế : 

- Cơ sở văn hóa: Toàn huyện có 1 trung tâm văn hóa lớn, có 44 thư viện và 

phòng đọc sách phân bố khắp các xã, thị trấn. Toàn huyện có 100% (232/232) 

thôn đã có nhà văn hoá thôn được xây dựng. Trên địa bàn huyện có 16 sân vận 

động xã đang hoạt động tuy nhiên diện tích chưa đạt theo tiêu chí Quốc gia về 

nông thôn mới. 

- Y tế: Trên địa bàn huyện có 19 cơ sở y tế, bao gồm Bệnh viện huyện Yên 

Mô, phòng khám đa khoa và 17 trạm y tế xã, thị trấn, có 185 giường bệnh. Toàn 

huyện có 23 Bác sỹ, 62 Y sỹ, kỹ thuật viên và 75 Y tá, 3 dược sỹ cao cấp, 15 Dược 

sỹ trung cấp, 02 dược tá đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. 

e) Cơ sở giáo dục - đào tạo 

- Trường mầm non: Toàn huyện đã có 17 xã, thị trấn có trường Mầm non. 

100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.  

- Trường Tiểu học: Trên địa bàn huyện có 17 trường Tiểu học. 100% số xã, 

thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 2 

- Trường Trung học cơ sở: Toàn huyện có 17 trường trung học cơ sở được 

phân bổ tại 17 xã, thị trấn. Có 16/17 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS 

mức độ 3. 

- Trường Trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên: Trên 

địa bàn huyện có 3 trường Trung học phổ thông với tổng số 2.995 học sinh và 01 

trung tâm giáo dục thường xuyên có 606 học sinh.  

1.5. Đánh giá chung 

1.5.1. Thuận lợi 
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- Huyện có địa hình bằng phẳng, quỹ đất nông nghiệp còn rất lớn, có nhiều 

trục giao thống chính chạy qua, kết nối giao thương với nhiều địa bàn trong tỉnh 

và ngoài tỉnh thuận lợi. 

- Nhân dân trong huyện ham học hỏi, cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao 

động vượt lên trên mọi khó khăn để phát triển kinh tế làm giầu cho bản thân và 

góp phần xây dựng kinh tế xã hội cho địa phương. 

- Nhiều chủ trương, chính sách và chương trình quốc gia về phát triển lĩnh 

vực văn hoá - xã hội được thực hiện đạt kết quả tích cực như giảm nghèo, giảm 

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, thực hiện phổ cập giáo dục... xây dựng đời sống văn 

hoá trong khu dân cư. 

- An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị khu trung tâm của huyện có nhiều 

chuyển biến tốt. 

1.5.2. Những hạn chế và thách thức 

- Kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, chất lượng phát triển và 

sức cạnh tranh còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng, nguồn lực hiện có.  

- Nghành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã có bước phát 

triển nhưng còn chậm chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa, 

chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. 

- Tiềm năng về du lịch lớn, đặc biệt là du lịch sinh thái gắn với lòng hồ  … 

chưa được quan tâm đầu tư khai thác, đưa vào sử dụng một cách hợp lý. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tuy được cải thiện, xong chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ SỤNG ĐẤT NĂM 2021 

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Mô được UBND tỉnh phê 

duyệt tại quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 phê duyệt kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Mô. Theo đó, có 159 công trình, dự án 

được duyệt với 254,19 ha, có 138 công trình dự án cần thực hiện thu hồi đất với 

tổng diện tích các loại đất cần thu hồi đất là 233,95 ha, trong đó cần thu hồi đất 

nông nghiệp là 213,01 ha, đất phi nông nghiệp là 19,24 ha, đất chưa sử dụng cần 

thu hồi là 1,7 ha.  



21 
 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 chuyển mục đích 223,87 ha đất nông 

nghiệp sang các loại đất phi nông nghiệp, chuyển đổi nội bộ đất nông nghiệp là 

6,02 ha. 

 Đánh giá chung về kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 so 

với kế hoạch được duyệt: Trong năm 2021 UBDN huyện đã ban hành 267 quyết 

định thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó có 21/159 danh 

mục dự án triển khai thực hiện đạt tỷ lệ 13,21%. Diện tích các dự án thực hiện 

trong năm 2021 là 21,54 ha so với tổng diện tích được phê duyệt (254,19 ha) đạt 

8,47 %. Cụ thể từng loại đất như sau: 

2.1.1. Đất nông nghiệp  

Theo phương án kế hoạch được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, diện tích 

đất nông nghiệp là 9.797,35ha, thực hiện năm 2021 là 10.012,64 ha, cao hơn so 

với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt 215,29 ha. Do một số công trình, dự án chưa 

được triển khai thực hiện hoặc mới bắt đầu thực hiện nên chưa hoàn thiện được 

hồ sơ thu hồi đất, giao đất. Cụ thể các loại đất như sau: 

* Đất trồng lúa 

Theo phương án kế hoạch, diện tích đất trồng lúa được duyệt là 6.822,34 

ha, năm 2021 thực hiện được là 6.995,48 ha, chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt, còn  173,14 ha đất trồng lúa chưa thực hiện chuyển mục đích theo kế 

hoạch. Diện tích đất trồng lúa thực hiện chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là do một 

số dự án, dự kiến thực hiện thu hồi đất trồng lúa để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư, cụm công nghiệp, đường giao thông, chuyển mục đích sang đất ở, đất 

nông nghiệp khác…chưa thực hiện. Trong đó: 

- Đất chuyên trồng lúa nước: 

Trong phương án kế hoạch, diện tích đất chuyên trồng lúa nước được duyệt 

là 6.415,39 ha, năm 2021 thực hiện được 6.612,30 ha, còn 196,91 ha chưa chuyển 

mục đích so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt.  

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Đất trồng cây hàng năm khác theo phương án kế hoạch được duyệt là 

454,36 ha, năm 2021 thực hiện được 480,40 ha, còn 26,04 ha chưa chuyển mục 

đích so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Đất trồng cây lâu năm theo phương án kế hoạch được duyệt chỉ tiêu sử dụng 
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đất là 422,47 ha, năm 2021 thực hiện được 420,99 ha, đạt 99,65%. 

* Đất rừng phòng hộ 

Đất rừng phòng hộ theo phương án kế hoạch được duyệt là 1.623,21 ha, năm 

2021 thực hiện được 1.638,61 ha còn 15,04 ha chưa thực hiện chuyển mục đích so 

với kế hoạch được duyệt. 

* Đất rừng sản xuất 

Đất rừng sản xuất theo phương án kế hoạch được duyệt là 9,70 ha. Thực 

hiện kế hoạch năm 2021 là 8,57 ha, thấp hơn 1,13 ha so với chỉ tiêu được duyệt. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Đất nuôi trồng thủy sản được phê duyệt là 437,44 ha, năm 2021 thực hiện 

được 451,81 ha, cao hơn 14,37 ha so với chỉ tiêu được duyệt do chưa thực hiện 

thu hồi, chuyển mục đích để thực các dự án như: "Dự án thành phần đầu tư xây 

dựng đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường 

bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020", "Chuyển 

mục đích sang đất ở nông thôn"…. 

* Đất nông nghiệp khác 

Đất nông nghiệp khác được phê duyệt là 27,83 ha, năm 2021 thực hiện được 

16,78 ha, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra 11,05 ha, do dự án "khu trang trại Đồng 

Tân" tại xã Yên Mạc chưa thực hiện. 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo phương án kế hoạch được phê duyệt là 4.333,13 ha, năm 2021 thực 

hiện được 4.130,47 ha, đạt 95,32% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt. Diện tích đất 

phi nông nghiệp thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch là 202,66 ha. Chi tiết từng loại đất 

như sau: 

* Đất quốc phòng 

Theo kế hoạch diện tích đất quốc phòng được duyệt 18,2 ha, năm 2021 

không có biến động tăng, giảm diện tích đất quốc phòng. 

* Đất an ninh 

Theo kế hoạch diện tích đất an ninh được duyệt 57,80 ha, năm 2021 thực 

hiện là 57,4 ha, đạt 99,31% chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, thấp hơn 0,4 ha so với 

kế hoạch được duyệt, do dự án xây dựng trụ sở công an các xã Yên Thành (0,2 

ha) và Yên Đồng (0,2 ha) chưa được thực hiện. 
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* Đất cụm công nghiệp 

Theo kế hoạch đất được duyệt là 112,07 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2021 

là 58,60 ha, thấp hơn kế hoạch đề ra là 53,47 ha, đạt 52,29 % chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt. Nguyên nhân chỉ tiêu đất cụm công nghiệp đạt thấp do trong năm 

chưa triển khai thực hiện các dự án: cụm công nghiệp Mai Sơn, cụm công nghiệp 

Yên Thổ, cụm công nghiệp Khánh Thượng. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Đất thương mại dịch vụ theo phương án kế hoạch được duyệt là 7,02 ha, 

Trong năm kế hoạch 2021 thực hiện là 8,47 ha, cao hơn kế hoạch được duyệt là 

1,45 ha. 

 * Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Theo phương án kế hoạch được duyệt đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

là 46,37 ha, năm 2021 thực hiện được 45,56 ha, đạt 98,25% so với chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thấp hơn 0,81 ha so với chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra, do các dự án cơ sở sản xuất kinh doanh như: Đất cơ sở sản 

xuất kinh doanh khu Đồng Vàn; dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất gạch không 

nung, đúc cọc bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng… chưa thực hiện được 

theo kế hoạch. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Theo phương án kế hoạch 2021 được duyệt, đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 45,30 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2021 là 26,01 ha, thấp hơn 19,29 

ha so với chỉ tiêu kế hoạch được duyệt, đạt 57,42%. Trong năm 2021 không có 

dự án mở mới đối với đất cho hoạt động khoáng sản, tuy nhiên diện tích chênh 

lệch là do xác định lại mục đích sử dụng trong thống kê đất đai năm 2020 làm đầu 

vào cho đánh giá kế quả thực hiện kế hoạch. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Theo phương án kế hoạch 2021 được duyệt là 1.819,66 ha, năm 2021 thực 

hiện được 1.840,03 ha, cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 20,37 ha.  

* Đất ở tại nông thôn 

Đất ở nông thôn theo kế hoạch được duyệt năm 2021 là 894,2 ha, diện tích 

thực hiện được là 806,56 ha, thấp hơn 87,64 ha, đạt 90,2 % kế hoạch được duyệt. 

Do các dự án khu dân cư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông 

thôn vẫn chưa được thực hiện theo kế hoạch được duyệt. 
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* Đất ở đô thị 

Theo phương án kế hoạch năm 2021 được duyệt là 89,48 ha, thực hiện được 

trong năm 2021 là 66,24 ha, thấp hơn 23,24 ha, đạt 74,03%, do các dự án khu đô 

thị, chuyển mục đích sang đất ở đô thị chưa được triển khai thực hiện. 

Việc thực hiện đấu giá đất ở đô thị trong năm 2021 đạt thấp nguyên nhân 

một phần do dự báo, đăng kí nhu cầu lớn hơn nhiều so với nhu cầu thực tế của thị 

trường. Một phần do công tác triển khai đầu tư hạ tầng chưa được nhiều. Việc quy 

hoạch cũng như đầu tư kết nối hạ tầng các khu đô thị chưa tổng quan và đồng bộ 

(chưa có quy hoạch phát triển không gian cũng như quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị trong toàn huyện nên chưa tạo đà phát triển). 

Một số khu đất ở mới trong kế hoạch có diện tích lớn chưa triển khai thực hiện 

như: Khu Trung Yên; Khu dân cư trước cửa công an huyện đến cầu Kiệt (Thị trấn 

Yên Thịnh).  

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan theo phương án kế hoạch 2021 được 

duyệt là 15,09 ha, năm 2021 thực hiện được 14,52 ha, đạt 96,22% so với chỉ tiêu 

kế hoạch được duyệt, thấp hơn so với kế hoạch 0,57 ha, do trong năm có rà soát 

chỉnh lý biến động thực hiện thống kê đất đai, đồng thời trụ sở thi hành án huyện 

Yên Mô chưa thực hiện xong việc thu hồi đất theo kế hoạch được duyệt. 

 * Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. 

Theo phương án kế hoạch được duyệt là 0,05 ha. Kết quả thực hiện trong 

năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu do chưa thực hiện dự án mở rộng Kho bạc nhà nước 

huyện Yên Mô (0,05 ha). 

* Đất cơ sở tôn giáo 

Diện tích đất cơ sở tôn giáo theo phương án kế hoạch được duyệt là 26,19 

ha, thực hiện trong năm 2021 được 25,12 ha, đạt 95,91%, thấp hơn 1,07 ha so với 

kế hoạch được duyệt, do các dự án như: Mở rộng khuôn viên chùa Bồ Vy, xây 

mới chùa Quảng Từ, mở rộng chùa Tháp… chưa được thực hiện theo kế hoạch 

được duyệt. 

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Theo phương án kế hoạch 2021 được duyệt là 259,21 ha, thực hiện trong 

năm 2021 là 254,12 ha, đạt 98,04%, thấp hơn 5,09 ha so với kế hoạch được duyệt, 

do chưa thực hiện các dự án: Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Mô, xây dựng 
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nghĩa trang nhân dân thị trấn Yển Thịnh… 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Năm 2021 theo kế hoạch được duyệt là 52,94 ha, thực hiện được trong năm 

2021 là 53,81 ha, đạt 101,64%, tăng 0,86 ha so với kế hoạch được duyệt. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Đất cơ sở tín ngưỡng theo phương án kế hoạch được duyệt đến năm 2021 

có 21,15 ha, thực hiện được trong năm 2021 là 22,01 ha, cao hơn kế hoạch được 

duyệt 0,86 ha. 

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Theo phương án kế hoạch: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được duyệt là 

319,33 ha, năm 2021 thực hiện được 272,01 ha, đạt 85,18 % so với chỉ tiêu kế 

hoạch được duyệt, thấp hơn so với kế hoạch 47,32 ha. Nguyên nhân do một số dự 

án lấy vào đất sông, suối chưa thực hiện. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Theo phương án kế hoạch đất có mặt nước chuyên dùng được duyệt là 

543,72 ha. Thực hiện kế hoạch năm 2021 thực hiện được 543,62 ha đạt 99,98 % 

kế hoạch được duyệt. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Theo kế hoạch 2021 được duyệt là 2,5 ha, thực hiện trong năm 2021 được 

2,28 ha đạt 91,2 %, thấp hơn 0,22 ha so với kế hoạch được duyệt. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng. 

Theo phương án kế hoạch được duyệt diện tích đất chưa sử dụng là 479,3 

ha, đến năm 2021 diện tích là 466,67 ha, đạt 97,36 % kế hoạch. Diện tích thấp 

hơn chỉ tiêu kế hoạch 12,63 ha. Do một số dự án lấy vào đất chưa sử dụng chưa 

triển khai thực hiện như: Đất ở nông thôn, đất ở đô thị tại các xã, đất sản xuất kinh 

doanh ( Yên Hòa), cụm công nghiệp Yên Thổ (TT Yên Thịnh), cụm công nghiệp 

Mai Sơn (xã Mai Sơn)…  

2.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn 

tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.2.1. Những mặt đạt được 

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng 

đi vào thực chất, góp phần tích trong việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả. Kế 
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hoạch sử dụng đất là căn cứ pháp lý để thực hiện: thu hồi đất, giao đất, cho thuê 

đất, đấu giá đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, điều tiết thị trường đất đai… Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn 

định an ninh, quốc phòng của địa phương. 

Thông qua công tác lập kế hoạch sử dụng đất, nhận thức về vị trí, vai trò và 

ý thức chấp hành kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền và người sử dụng 

đất được nâng lên; việc lập kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn 

cứ, trình tự, nội dung mà pháp luật đất đai quy định; việc giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất; đã khắc phục được tình trạng giao đất, cho thuê đất trái 

thẩm quyền, không đúng đối tượng. 

Kế hoạch sử dụng đất đã góp phần khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, làm 

cho việc sử dụng đất ngày càng tiết kiệm và đạt được hiệu quả cao. Nguồn thu từ 

đất khi thực hiện kế hoạch (thông qua việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền 

sử dụng đất...) trở thành nguồn lực quan trọng của huyện và đóng góp đáng kể 

vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách của huyện. 

2.2.2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những mặt được, thực tế quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất của huyện cho thấy kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Yên Mô đạt tỷ lệ thấp, cùng với một số tồn tại, hạn chế như sau : 

- Công tác dự báo chưa sát nhu cầu thực tiễn; một số ngành, lĩnh vực bố trí 

nhiều dự án với chỉ tiêu sử dụng đất lớn. 

- Vốn đầu tư thực hiện một số dự án được xác định trong kế hoạch sử dụng 

đất còn hạn hẹp dẫn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

chưa cao. 

- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi 

đất thực hiện dự án còn chậm. 

- Thiếu các giải pháp có thi để thực kế hoạch sử dụng đất, trong đó hai khâu 

quan trọng là cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện nhất là dự án sử dụng vốn ngân 

sách Nhà nước và sự bất cập trong công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất. 

2.2.3. Nguyên nhân tồn tại 

- Công tác chuyên môn thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất còn hạn 
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chế, dự báo một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa sát với nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội và khả năng thực hiện. Việc đăng kí nhu cầu sử dụng đất của một 

số dự án còn mang tính chủ quan và tình thế. Một số dự án, công trình được đăng 

ký vào kế hoạch sử dụng đất nhưng nhà đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý 

đầu tư, chậm bố trí vốn triển khai dự án nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. 

- Do năm 2021 tình hình dịch Covid 19 bùng phát trên nhiều địa phương, 

ảnh hưởng đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

- Một số dự án do bố trí ngân sách nhỏ giọt hoặc không chủ động (phụ thuộc 

từ nguồn thu…) nên chậm thực hiện hoặc phải kéo dài nhiều năm. 

- Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chưa được 

các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan 

đến sử dụng đất chưa đồng bộ. Nhiều chủ đầu tư chưa quyết liệt trong công tác 

GPMB dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất. 

III. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

3.1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

3.1.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện có 10.012,64 ha, 

chiếm 68,53% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất 

nông nghiệp biến động cụ thể như sau:  

Giảm 396,14 ha do chuyển sang: Đất an ninh 1,67 ha; đất cụm công nghiệp 

25,56 ha; đất thương mại dịch vụ 21,58 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 1,20 ha; đất giao thông 73,03 ha; đất thủy lợi 9,65 ha; đất xây dựng cơ sở 

văn hóa 0,81 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 3,19 ha; đất xây dựng cơ 

sở thể dục thể thao 35,82 ha; đất công trình năng lượng 0,67 ha; đất cơ sở tôn giáo 

0,63 ha; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 0,19 ha; đất chợ 

1,67 ha; đất ở tại nông thôn 96,21 ha; đất ở tại đô thị 123,98 ha; đất xây dựng trụ 

sở cơ quan 0,18 ha; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,03 ha; đất cơ sở 

tín ngưỡng 0,07 ha; 

Đến ngày 31/12/2022 diện tích đất nông nghiệp là 9.616,50 ha, chiếm 

65,82% diện tích tự nhiên của huyện. 

Đất nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau: 
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TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 328,34 10 Xã Yên Mạc 554,76 

2 Xã Khánh Dương 393,79 11 Xã Yên Mỹ 331,40 

3 Xã Khánh Thịnh 283,77 12 Xã Yên Nhân 739,49 

4 Xã Khánh Thượng 544,44 13 Xã Yên Phong 570,01 

5 Xã Mai Sơn 167,09 14 Xã Yên Thái 704,79 

6 Xã Yên Đồng 2.241,77 15 Xã Yên Thành 494,09 

7 Xã Yên Hòa 542,86 16 Xã Yên Thắng 705,86 

8 Xã Yên Hưng 226,19 17 Xã Yên Từ 304,05 

9 Xã Yên Lâm 483,81  Tổng cộng 9.616,50 

* Đất trồng lúa  

Diện tích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn huyện 6.995,48 ha, chiếm 

47,88% diện tích đất nông nghiệp. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất 

trồng lúa biến động giảm 301,00 ha do chuyển sang: Đất an ninh 1,37 ha; đất 

cụm công nghiệp 23,49 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 1,20 ha; 

đất giao thông 60,62 ha; đất thủy lợi 8,57ha; đất văn hóa 0,74 ha; đất giáo dục 

2,64 ha; đất thể thao 3,53 ha; đất năng lượng 0,61 ha; đất tôn giáo 0,30 ha; đất 

chợ 1,47 ha; đất ở nông thôn 78,68 ha; đất ở đô thị 117,60 ha; đất trụ sở cơ 

quan 0,18 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất trồng lúa là 6.694,48 ha, chiếm 45,82% diện tích 

đất nông nghiệp của huyện. 

Đất trồng lúa được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 239,48 10 Xã Yên Mạc 416,23 

2 Xã Khánh Dương 317,04 11 Xã Yên Mỹ 279,57 

3 Xã Khánh Thịnh 267,39 12 Xã Yên Nhân 678,41 

4 Xã Khánh Thượng 462,69 13 Xã Yên Phong 468,50 

5 Xã Mai Sơn 134,60 14 Xã Yên Thái 480,21 

6 Xã Yên Đồng 663,16 15 Xã Yên Thành 371,64 

7 Xã Yên Hòa 479,88 16 Xã yên Thắng 563,09 

8 Xã Yên Hưng 198,39 17 Xã Yên Từ 258,70 

9 Xã Yên Lâm 415,50  Tổng cộng 6.694,48 

- Đất chuyên trồng lúa nước 

Diện tích đất chuyên trồng lúa nước năm 2021 trên địa bàn huyện 6.612,3 

ha chiếm 45,26% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 

đất chuyên trồng lúa nước biến động giảm 274,07 ha do chuyển sang: Đất an 

ninh 1,37 ha; đất cụm công nghiệp 19,53 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông 

nghiệp 1,20 ha; đất giao thông 52,75 ha; đất thủy lợi 8,41 ha; đất văn hóa 0,74 
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ha; đất giáo dục 0,99 ha; đất thể thao 0,10 ha; đất năng lượng 0,61 ha; đất tôn 

giáo 0,30 ha; đất ở tại nông thôn 71,04 ha; đất ở tại đô thị 117,59 ha; đất trụ sở 

cơ quan 0,18 ha.  

Đến ngày 31/12/2022 là 6.338,23 ha, chiếm 43,38 % diện tích đất tự nhiên 

của huyện. 

Đất trồng chuyên trồng lúa nước được phân bổ cho các xã, thị trấn trong 

huyện như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 222,08 10 Xã Yên Mạc 409,18 

2 Xã Khánh Dương 310,68 11 Xã Yên Mỹ 279,57 

3 Xã Khánh Thịnh 265,71 12 Xã Yên Nhân 668,27 

4 Xã Khánh Thượng 441,58 13 Xã Yên Phong 408,87 

5 Xã Mai Sơn 125,68 14 Xã Yên Thái 431,56 

6 Xã Yên Đồng 627,63 15 Xã Yên Thành 306,22 

7 Xã Yên Hòa 463,64 16 Xã yên Thắng 518,73 

8 Xã Yên Hưng 198,39 17 Xã Yên Từ 255,34 

9 Xã Yên Lâm 405,10  Tổng cộng 6.338,23 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 trên địa bàn huyện 480,40 

ha, chiếm 3,29% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất 

trồng cây hàng năm khác biến động giảm 63,76 ha do chuyển sang: Đất an ninh 

0,03 ha; đất cụm công nghiệp 2,07 ha; đất thương mại dịch vụ 19,47 ha; đất giao 

thông 5,59 ha; đất thủy lợi 0,17 ha; đất giáo dục 0,45 ha; đất thể thao 27,54 ha; 

đất tôn giáo 0,17 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,19 ha; đất ở tại nông thôn 4,49 

ha; đất ở tại đô thị 3,33 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất trồng cây hàng năm khác của huyện có là 416,64 

ha, chiếm 2,85% diện tích tự nhiên của huyện. 

Đất trồng cây hàng năm khác được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện 

như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 44,86 10 Xã Yên Mạc 92,96 

2 Xã Khánh Dương 38,83 11 Xã Yên Mỹ 7,13 

3 Xã Khánh Thịnh 2,12 12 Xã Yên Nhân 10,56 

4 Xã Khánh Thượng 20,24 13 Xã Yên Phong 25,04 

5 Xã Mai Sơn 7,37 14 Xã Yên Thái 18,82 

6 Xã Yên Đồng 36,49 15 Xã Yên Thành 20,29 

7 Xã Yên Hòa 19,42 16 Xã yên Thắng 28,53 



30 
 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

8 Xã Yên Hưng 12,04 17 Xã Yên Từ 13,27 

9 Xã Yên Lâm 18,67  Tổng cộng 416,64 

* Đất trồng cây lâu năm 

 Diện tích đất cây lâu năm năm 2021 trên địa bàn huyện 420,99 ha, chiếm 

2,88% diện tích đất nông nghiệp. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất trồng 

cây lâu năm giảm 11,49 ha do chuyển sang: Đất thương mại dịch vụ 1,49 ha; đất 

giao thông 2,36 ha; đất thủy lợi 0,46 ha; đất giáo dục 0,06 ha; đất thể thao 3,51 

ha; đất năng lượng 0,04 ha; đất chợ 0,2 ha; đất ở tại nông thôn 3,12 ha; đất ở tại 

đô thị 0,23 ha; đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,02 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 diện tích đất trồng cây lâu năm là 409,50ha, chiếm 

2,80 % diện tích đất tự nhiên của huyện. 

* Đất rừng phòng hộ 

Diện tích đất rừng phòng hộ năm 2021 trên địa bàn huyện 1.638,61 ha, 

chiếm 11,22% diện tích tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất rừng 

phòng hộ không có biến động. 

Đến ngày 31/12/2022 diện tích đất rừng phòng hộ là 1638,61 ha, chiếm 

11,22% diện tích đất tự nhiên của huyện. 

* Đất rừng sản xuất 

Diện tích đất rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn huyện 8,57 ha. Trong năm 

kế hoạch 2022 diện tích đất rừng sản xuất không có sự biến động về diện tích. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản năm 2021 trên địa bàn huyện 451,81 ha, 

chiếm 3,09% diện tích đất nông nghiệp. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 

đất nuôi trồng thuỷ sản biến động giảm 19,86 ha do chuyển sang: Đất giao thông 

4,44 ha, đất thương mại dịch vụ 0,62 ha, đất thủy lợi 0,45 ha, đất văn hóa 0,07 ha, 

đất giáo dục 0,04 ha; đất thể thao 1,24 ha; đất năng lượng 0,02 ha; đất tôn giáo 

0,16 ha; đất ở nông thôn 9,93 ha, đất ở đô thị 2,82 ha; đất trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 0,01 ha; đất cở sở tín ngưỡng 0,06 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 là 431,95 ha, chiếm 2,96% tổng diện tích đất tự nhiên 

của huyện. 

* Đất nông nghiệp khác 

Diện tích đất nông nghiệp khác năm 2020 trên địa bàn huyện là 16,78 ha 
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chiếm 0,11% diện tích tự nhiên. Trong năm kế hoạch sử dụng đất 2022 đất nông 

nghiệp khác giảm 0,02 ha do chuyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 diện tích đất nông nghiệp khác là 16,76 ha, chiếm 

0,11% diện tích đất tự nhiên của huyện. 

3.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện 4.130,47 ha, 

chiếm 28,27% diện tích đất tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất 

phi nông nghiệp biến động cụ thể như sau: 

- Tăng 406,21 ha được chuyển từ: Đất nông nghiệp: 396,14 ha, đất chưa 

sử dụng 10,07 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất phi nông nghiệp là 4.536,68 ha, chiếm 31,05% 

diện tích tự nhiên của huyện. 

Diện tích đất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị trấn trong huyện 

cụ thể như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 411,86 10 Xã Yên Mạc 203,26 

2 Xã Khánh Dương 151,47 11 Xã Yên Mỹ 141,05 

3 Xã Khánh Thịnh 121,02 12 Xã Yên Nhân 339,99 

4 Xã Khánh Thượng 326,97 13 Xã Yên Phong 225,59 

5 Xã Mai Sơn 253,72 14 Xã Yên Thái 277,67 

6 Xã Yên Đồng 557,02 15 Xã Yên Thành 340,86 

7 Xã Yên Hòa 237,56 16 Xã Yên Thắng 445,79 

8 Xã Yên Hưng 110,20 17 Xã Yên Từ 180,15 

9 Xã Yên Lâm 212,51  Tổng cộng 4.536,68 

* Đất ở nông thôn 

Diện tích đất ở nông thôn năm 2021 trên địa bàn huyện 814,48 ha, chiếm 

5,57 % diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất ở nông thôn 

biến dộng như sau:  

Tăng 101,70 ha do các loại đất sau chuyển sang: Đất trồng lúa 78,68 ha; 

đất hàng năm khác 4,49 ha; đất trồng cây lâu năm 3,12 ha; đất nuôi trồng thủy sản 

9,93 ha; đất giao thông 3,15 ha; đất thủy lợi 1,59 ha; đất văn hóa 0,03 ha; đất cơ 

sở giáo dục và đào tạo 0,03 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,23 ha; đất bằng chưa 

sử dụng 0,46 ha. 

 Giảm 10,29 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 2,67 ha; Đất giao 

thông 4,09 ha; đất thủy lợi 0,22 ha; đất thể thao 3,31 ha;  
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Đến 31/12/2022 đất ở nông thôn là 905,89 ha, chiếm 6,2 % diện tích đất tự nhiên. 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh - 10 Xã Yên Mạc 68,08 

2 Xã Khánh Dương 45,19 11 Xã Yên Mỹ 45,83 

3 Xã Khánh Thịnh 30,17 12 Xã Yên Nhân 90,40 

4 Xã Khánh Thượng 64,04 13 Xã Yên Phong 74,58 

5 Xã Mai Sơn 47,48 14 Xã Yên Thái 45,64 

6 Xã Yên Đồng 56,82 15 Xã Yên Thành 64,77 

7 Xã Yên Hòa 54,36 16 Xã Yên Thắng 68,00 

8 Xã Yên Hưng 31,14 17 Xã Yên Từ 57,59 

9 Xã Yên Lâm 61,81  Tổng cộng 905,89 

* Đất ở đô thị 

Diện tích đất ở đô thị năm 2021 trên địa bàn huyện 70,50 ha, chiếm 

0,48% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2022 đất ở đô thị biến động 

cụ thể như sau: 

- Tăng 131,90 ha được chuyển do được chuyển sang từ các loại đất, cụ thể: 

đất trồng lúa 117,60 ha; đất trồng cây hàng năm khác 3,33 ha; đất trồng cây lâu 

năm 0,23 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 2,82 ha; đất giao thông là 3,70 ha; đất thủy 

lợi 2,73 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 0,86; đất chưa sử dụng 0,63 ha. 

- Giảm 0,27 ha do chuyển sang đất giao thông 0,22 ha; đất tôn giáo 0,04 

ha; đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,01 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất ở đô thị là 204,01 ha, chiếm 1,40% tổng diện tích 

đất tự nhiên. 

* Đất quốc phòng 

Diện tích đất quốc phòng năm 2021 trên địa bàn huyện 18,20 ha, chiếm 

0,12% diện tích đất tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất quốc 

phòng không có biến động về diện tích. 

Đến 31/12/2022 đất quốc phòng là 18,20 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích 

đất tự  nhiên của huyện. 

* Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh năm 2021 trên địa bàn huyện 57,40 ha, chiếm 0,39% 

diện tích đất tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất an ninh tăng 1,65 

ha do xây đựng trụ sở công an các xã và thị trấn.  

Tăng 1,80 ha do đất nông nghiệp chuyển sang 1,67 ha; đất phi nông nghiệp 

chuyển sang 0,13 ha. 
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Giảm 0,15 ha do chuyển sang đất giao thông. 

Đến 31/12/2022 đất an ninh là 59,05 ha, chiếm 0,40% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất cụm công nghiệp 

Đất cụm công nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện là 58,60 ha, chiếm 

0,40% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2022 diện tích đất cụm công 

nghiệp tăng 27,16 ha được chuyển từ đất chuyên trồng lúa 23,49 ha; đất trồng cây 

hàng năm khác 2,07 ha; đất giao thông 0,9 ha; đất thủy lợi 0,7 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất cụm công nghiệp của huyện là 85,76 ha, chiếm 

0,59% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất thương mại, dịch vụ 

Đất thương mại dịch vụ năm 2021 là 8,47 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự 

nhiên. Trong năm kế hoạch đất 2022 đất thương mại, dịch vụ biến động tăng 30,90 

ha được chuyển sang từ đất nông nghiệp 21,58 ha; đất phi nông nghiệp là 4,30 ha 

và đất chưa sử dụng là 5,02 ha .  

Biến động giảm 0,10 ha do chuyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất thương mại dịch vụ của huyện là 39,27 ha, chiếm 

0,27% diện tích đất tự nhiên.  

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn huyện là 45,56 

ha, chiếm 0,31% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2022 đất cơ sở 

sản xuất phi nông nghiệp biến động cụ thể như sau: 

- Biến động tăng 1,23 ha  được chuyển sang từ đất nông nghiệp 1,20 ha và 

0,03 đất phi nông nghiệp. 

- Giảm 1,38 ha do chuyển sang đất giao thông 1,25 ha; đất giáo dục 0,13 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 45,41 ha, chiếm 

0,31% diện tích đất tự nhiên. 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bổ cho các xã, thị trấn như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 14,90 10 Xã Yên Mạc 0,84 

2 Xã Khánh Dương 1,05 11 Xã Yên Mỹ 1,19 

3 Xã Khánh Thịnh  12 Xã Yên Nhân 0,34 

4 Xã Khánh Thượng 0,79 13 Xã Yên Phong 0,32 

5 Xã Mai Sơn 8,98 14 Xã Yên Thái 0,44 
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TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

6 Xã Yên Đồng 0,35 15 Xã Yên Thành 2,02 

7 Xã Yên Hòa 0,6 16 Xã yên Thắng 0 

8 Xã Yên Hưng 0 17 Xã Yên Từ 0,37 

9 Xã Yên Lâm 13,22  Tổng cộng 45,41 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản năm 2021 trên địa bàn huyện 

là 26,01 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch 2022 diện tích 

đất sử dụng cho hoạt động khoáng không có biến động về diện tích. 

Đến ngày 31/12/2022 đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản là 26,01 ha, 

chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm năm 2021 trên địa bàn huyện 

là 53,81 ha, chiếm 0,37% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch đất sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm biến động như sau: 

- Giảm 1,66 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể là chuyển sang 

đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm là 52,15 

ha, chiếm 0,36% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

năm 2021 trên địa bàn huyện 2.123,16 ha, chiếm 14,53% diện tích đất tự nhiên. 

Trong năm kế hoạch 2022 đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã biến động cụ thể như sau: 

Tăng 141,55 ha được chuyển sang từ: Đất trồng lúa là 78,48 ha; đất trồng 

cây hàng năm khác 34,11 ha; đất trồng cây lâu năm 6,63 ha; đất nuôi trồng thủy 

sản là 6,42 ha; Đất nông nghiệp khác 0,02 ha; Đất an ninh 0,15 ha; Đất thương 

mại, dịch vụ 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,38 ha; đất sản xuất vật 

liệu xây dựng gốm xứ 1,66 ha; đất ở nông thôn 7,62 ha; đất ở đô thị 0,26 ha; đất 

xây dựng trụ sở, cơ quan 0,09 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,03 ha; đất sông suối 0,17 

ha; đất mặt nước chuyên dùng 0,47 ha; Đất chưa sử dụng 3,96 ha. 

Giảm 15,74 ha do chuyển sang: Đất cụm công nghiệp 1,60 ha; đất an ninh 

0,13 ha; đất thương mại dịch vụ 1,63 ha, đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 
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ha, đất ở tại nông thôn 5,03 ha, đất ở tại đô thị 7,29 ha; đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 0,02 ha; đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp công lập 0,01 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã là 2.248,97 ha 15,39 % diện tích đất tự nhiên. 

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

được phân bổ cho các xã, thị trấn cụ thể như sau: 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 161,43 10 Xã Yên Mạc 104,18 

2 Xã Khánh Dương 83,68 11 Xã Yên Mỹ 83,95 

3 Xã Khánh Thịnh 78,29 12 Xã Yên Nhân 203,49 

4 Xã Khánh Thượng 151,79 13 Xã Yên Phong 129,41 

5 Xã Mai Sơn 105,76 14 Xã Yên Thái 157,07 

6 Xã Yên Đồng 151,16 15 Xã Yên Thành 189,02 

7 Xã Yên Hòa 155,01 16 Xã Yên Thắng 209,39 

8 Xã Yên Hưng 69,70 17 Xã Yên Từ 96,37 

9 Xã Yên Lâm 119,27  Tổng cộng 2.248,97 

 Cụ thể gồm các loại đất sau: 

+ Đất giao thông  

 Đất giao thông trên địa bàn huyện năm 2021 được là 1.104,62 ha chiếm 

7,56 % tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoach sử đất năm 2022 biến động 

như sau: 

 Tăng 91,51 ha do các loại đất chuyển sang gồm có đất trồng lúa là 60,62 

ha; đất trồng cây hàng năm khác là 5,59 ha; đất trồng cây lâu năm là 2,36 ha; đất 

nuồi trồng thủy sản 4,44 ha; Đất nông nghiệp khác 0,02 ha; đất an ninh là 0,15 ha; 

đất thương mại dịch vụ 0,10 ha; đất sản xuất phi nông nghiệp là 1,25 ha; đất sản 

xuất vật liệu làm gốm sử là 1,66 ha; đất thủy lợi là 5,04 ha; đất giáo dục là 0,17 

ha; đất thể thao là 0,04 ha; đất bưu chính viễn thông là 0,01 ha; đất tôn giáo là 

0,03ha; đất nghĩa địa là 2,74 ha; đất chợ là 0,21 ha; đất ở nông thôn là 4,09 ha; 

đất ở đô thị là 0,22 ha; đất trụ sở cơ quan là 0,09 ha; đất sông ngòi, kênh, rạch là 

0,13 ha; đất mặt nước chuyên dùng 0,30 ha; đất chưa sử dụng 2,25 ha. 

 Giảm 11,79 ha do chuyển sang các loại đất cụ thể như chuyển sang đất an 

ninh là 0,03 ha; đất cụm công nghiệp là 0,90 ha; đất thương mại dịch vụ là 1,20 

ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,03 ha, đất giáo dục là 0,12 ha; đất thể 

thao là 2,51 ha; đất năng lượng là 0,01 ha; đất nghĩa địa là 0,01ha; đất chợ là 

0,10ha; đất ở nông thôn là 3,15 ha; đất ở đô thị là 3,70 ha; đất trụ sở cơ quan là 
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0,02 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp là 0,01ha. 

 Đến ngày 31/12/2022 đất giao thông là 1.184,34 ha chiếm 8,11% tồng diện 

tích tự nhiên  

+ Đất thủy lợi  

 Đất thủy lợi trên địa bàn huyện năm 2021 được là 553,7 ha chiếm 3,79% 

tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoach sử đất năm 2022 biến động như sau: 

 Tăng 9,92 ha do các loại đất chuyển sang gồm có đất trồng lúa là 8,57 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác là 0,17 ha; đất trồng cây lâu năm là 0,46 ha; đất nuồi 

trồng thủy sản 0,45 ha; đất nghĩa địa là 0,01 ha; đất ở nông thôn là 0,22 ha; đất 

sông ngòi, kênh, rạch là 0,04 ha.  

 Giảm 10,44 ha do chuyển sang các loại đất cụ thể như chuyển sang đất cụm 

công nghiệp là 0,70 ha; đất thương mại dịch vụ là 0,03 ha, đất giao thông là 5,04 

ha; đất giáo dục là 0,08 ha; đất thể thao là 0,17 ha; đất chợ là 0,10 ha; đất ở nông 

thôn là 1,59 ha; đất ở đô thị là 2,73 ha.  

- Đến ngày 31/12/2022 đất thủy lợi là 553,18 ha chiếm 3,79 % tồng diện 

tích tự nhiên  

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa trên địa bàn huyện năm 2021 được là 16,55 ha, 

chiếm 0,11% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện 

tích đất xây dựng cơ sở văn hóa biến động như sau: 

Tăng 0,81 ha do các loại đất chuyển sang gồm có đất trồng lúa là 0,74 ha; 

đất nuôi trồng thủy sản la 0,07 ha;  

Giảm 0,03 ha do chuyển sang loại đất ở nông thôn là 0,03ha; 

Đến ngày 31/12/2022 đất văn hóa là 17,33 ha chiếm 0,12 % tồng diện tích 

tự nhiên 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 

Đất xây dựng cơ sở y tế trên địa bàn huyện năm 2021 được là 7,79 ha, 

chiếm 0,05% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không 

có biến động về diện tích. 

Đến ngày 31/12/2022 đất xây dựng cơ sở y tế là 7,79 ha chiếm 0,05 % tồng 

diện tích tự nhiên. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 
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Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện năm 2021 được 

là 53,28 ha, chiếm 0,36% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo biến động như sau: 

Tăng 3,52 do các loại đất chuyển sang gồm có đất trồng lúa là 2,64 ha; đất 

trồng cây hàng năm khác là 0,45 ha; đất trồng cây lâu năm là 0,06 ha; đất nuôi 

trồng thủy sản là 0,04 ha; đất cở sở sản xuất phi nông nghiệp 0,13 ha; đất giao 

thông là 0,12ha; đất thủy lợi là 0,08ha;  

Giảm 0,20 ha do chuyển sang loại đất giao thông 0,17 ha; đất ở nông thôn 

0,03 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 56,61 ha 

chiếm 0,39 % tồng diện tích tự nhiên. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn huyện năm 2021 được là 

97,81 ha, chiếm 0,67% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao biến động như sau: 

Tăng 44,30 ha do các loại đất chuyển sang gồm có đất trồng lúa là 3,53 ha; 

đất trồng cây hàng năm khác là 27,54 ha; đất trồng cây lâu năm là 3,51 ha; đất 

giao thông là 2,51 ha; đất thủy lợi là 0,17 ha; đất năng lượng 0,01 ha; đất nghĩa 

địa 0,60 ha; đất ở tại nông thôn 3,31 ha; đất mặt nước chuyên dùng 0,17 ha; đất 

chưa sử dụng 1,71 ha. 

Giảm 0,04 ha do chuyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 142,07 ha 

chiếm 0,97 % tồng diện tích tự nhiên. 

+ Đất công trình năng lượng 

Đất công trình năng lương trên địa bàn huyện năm 2021 được là 1,08 ha, 

chiếm 0,01% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 diện 

tích đất công trình năng lương biến động tăng 0,68 ha do các loại đất chuyển sang 

gồm có đất trồng lúa là 0,61 ha; đất trồng cây lâu năm là 0,04ha, đất giao thông 

là 0,01 ha; đất nuôi trồng thủy sản là 0,02 ha; 

Giảm 0,01 ha do chuyển sang đất thể thao; 

Một số công trình tiêu biểu như dự án đường dây và TBA 110KV Yên Mô 

các xã Yên Hưng; Yên Thắng; Yên Mỹ do đất lúa chuyển sang. 
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Đến ngày 31/12/2022 đất công trình năng lương là 1,75 ha chiếm 0,01 % 

tồng diện tích tự nhiên 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông 

Đất công trình bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện năm 2021 được là 

0,45 ha, chiếm 0,00% tồng diện tích tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 diện tích đất công trình bưu chính viễn thông biến động giảm 0,01 ha, do 

chuyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất công trình bưu chính viễn thông là 0,44 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Đất bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn huyện năm 2021 được là 1,44 ha, 

chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

diện tích đất bãi thải, xử lý chất không có biến động về diện tích. 

Đến ngày 31/12/2022 đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,44 ha, 0,01% diện 

tích đất phi nông nghiệp. 

+ Đất cơ sở tôn giáo 

Đất cơ sở tôn giáo năm 2021 trên địa bàn huyện là 25,12 ha, chiếm 1,17% 

diện tích đất phi nông nghiệp. Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở tôn giáo 

tăng 0,70 ha được sử dụng từ đất trồng lúa 0,30 ha; đất trồng cây hàng năm khác 

0,17 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 0,16 ha; đất ở đô thị 0,04 ha và đất cơ sở tín 

ngưỡng 0,03 ha. 

 Giảm 0,03 ha do chuyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất cơ sở tôn giáo là 25,79 ha, chiếm 1,18% diện tích 

đất tự nhiên. 

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa năm 2021 trên địa bàn huyện là 254,12 ha, chiếm 

1,74 % diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch diện tích đất nghĩa trang, nghĩa 

địa biến động cụ thể như sau: 

- Giảm 5,04 ha do chuyển sang: Đất giao thông 2,74 ha; đất an ninh 0,10ha; 

đất thương mại dịch vụ là 0,4ha, đất thủy lợi 0,01ha; đất thế thao 0,60 ha; đất chợ 

0,10 ha; đất ở nông thôn 0,23 ha; đất ở đô thị 0,86 ha. 

- Tăng 0,20 ha do chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 0,19 ha; đất hạ 

tầng giao thông 0,01 ha. 
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Đến ngày 31/12/2022 đất nghĩa trang, nghĩa địa là 249,28 ha, chiếm 1,17% 

diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2021 trên địa bàn huyện 14,36ha, 

chiếm 0,1% diện tích đất tự nhiên. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đất xây 

dựng trụ sở cơ quan biến động cụ thể như sau: Tăng 0,2 ha do chuyển sang từ đất 

chuyên trồng lúa nước 0,18 ha; đất giao thông 0,02 ha. 

Giảm 0,09 ha, do chyển sang đất giao thông. 

Đến ngày 31/12/2022 đất xây dựng trụ sở cơ quan là 14,47 ha, chiếm 0,10% 

diện tích đất tự nhiên. 

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2021 là 0 ha. Trong năm kế 

hoạch đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp tăng 0,05 ha do chuyển từ đất 

nông nghiệp sang 0,03 ha; chuyển từ đất hạ tầng sang 0,02 ha;  

Đến ngày 31/12/2022, diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

có diện tích là 0,05 ha. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Đất cơ sở tín ngưỡng năm 2021 trên địa bàn huyện là 22,01 ha, chiếm 

0,15% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch diện tích đất cơ sở tín ngưỡng 

biến động như sau: tăng 0,07 ha do chuyển sang từ đất nuôi trồng thủy sản;  

Giảm 0,03 ha, do chuyển sang đất tôn giáo.  

Đến ngày 31/12/2022 đất cơ sở tín ngưỡng là 22,05 ha, chiếm 0,15% diện 

tích đất tự nhiên. 

* Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2021 trên địa bàn huyện là 

272,01 ha, chiếm 1,86% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch diện tích đất 

sông ngòi, kênh rạch, suối không có biến động tăng thêm, trong đó biến động 

giảm 0,17 ha do chuyển sang đất giao thông 0,13 ha; đất thủy lợi 0,04 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 271,84 ha, chiếm 

1,86% diện tích đất tự nhiên. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Đất có mặt nước chuyên dùng năm 2021 trên địa bàn huyện là 543,62 ha, chiếm 
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3,72% diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch đất có mặt nước chuyên dùng giảm 

0,47 ha do chuyển sang đất giao thông 0,30 ha; đất thể thao 0,17 ha.   

Đến ngày 31/12/2022 đất có mặt nước chuyên dùng là 543,15 ha, chiếm 

3,72 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

* Đất phi nông nghiệp khác 

Đất phi nông nghiệp khác năm 2021 trên địa bàn huyện là 2,28 ha chiếm 0,02% 

diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch đất phi nông nghiệp khác không thay đổi 

diện tích. 

3.1.3. Đất chưa sử dụng  

Đất chưa sử dụng năm 2021 trên địa bàn huyện có 466,67 ha, chiếm 3,19% 

diện tích đất tự nhiên. Trong năm kế hoạch đất chưa sử dụng giảm 10,07 ha để 

chuyển sang: Đất giao thông 2,25 ha; đất thương mại dịch vụ 5,02 ha, đất thể 

thao 1,71 ha; đất ở tại nông thôn 0,46 ha, đất ở tại đô thị 0,63 ha. 

Đến ngày 31/12/2022 diện tích đất chưa sử dụng của huyện 456,60 ha, 

chiếm 3,13% diện tích đất tự nhiên.  

Đất chưa sử dụng được phân bổ cho các xã, thị trấn cụ thể như sau:  

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích 

(ha) 
TT Đơn vị hành chính 

Diện 

tích 

(ha) 

1 TT Yên Thịnh 6,55 10 Xã Yên Mạc 41,74 

2 Xã Khánh Dương 5,97 11 Xã Yên Mỹ 3,06 

3 Xã Khánh Thịnh 14,03 12 Xã Yên Nhân 27,50 

4 Xã Khánh Thượng 68,99 13 Xã Yên Phong 5,44 

5 Xã Mai Sơn 12,38 14 Xã Yên Thái 41,85 

6 Xã Yên Đồng 50,57 15 Xã Yên Thành 51,75 

7 Xã Yên Hòa 21,61 16 Xã yên Thắng 7,61 

8 Xã Yên Hưng 4,70 17 Xã Yên Từ 5,38 

9 Xã Yên Lâm 87,47  Tổng cộng 456,60 

3.2. Diện tích cần chuyển mục đích 

Trong năm 2022 kế hoạch chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi 

nông nghiệp và diện tích chuyển mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp và đất 

phi nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau: 

* Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 396,14 ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 301,00 ha (Trong đó: Đất 

chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp 274,07 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 63,76 ha. 
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- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp: 11,49 ha 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp: 19,86 ha. 

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp: 0,02 ha. 

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp cụ thể ở các xã như sau: 

STT Đơn vị hành chính Diện tích STT Đơn vị hành chính Diện tích 

1 TT Yên Thịnh 138,07 10 Xã Yên Mạc 18,06 

2 Xã Khánh Dương 6,39 11 Xã Yên Mỹ 11,79 

3 Xã Khánh Thịnh 4,01 12 Xã Yên Nhân 14,38 

4 Xã Khánh Thượng 38,47 13 Xã Yên Phong 12,42 

5 Xã Mai Sơn 40,72 14 Xã Yên Thái 4,21 

6 Xã Yên Đồng 6,39 15 Xã Yên Thành 23,91 

7 Xã Yên Hòa 3,77 16 Xã Yên Thắng 58,61 

8 Xã Yên Hưng 5,13 17 Xã Yên Từ 7,21 

9 Xã Yên Lâm 3,14 Toàn huyện 396,14 

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, chuyển sang đất ở là 12,32 ha. 

3.3. Diện tích cần thu hồi 

Trong năm 2022, để đảm bảo cho các nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án 

cần thiết phải thu hồi 427,72 ha diện tích các loại đất. Trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi là 374,51 ha, trong đó: 

+ Đất trồng lúa: 294,46ha (đất chuyên trồng lúa nước 269,27 ha); 

+ Đất trồng cây hàng năm khác     : 61,69 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm      : 8,24 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản      : 10,10 ha; 

- Diện tích đất phi nông nghiệp cần thu hồi là 43,14 ha, trong đó: 

+ Đất an ninh       : 0,15 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ                                                   : 0,10 ha; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp    : 1,38 ha; 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  : 1,66 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng      : 28,31 ha; 

+ Đất ở nông thôn       : 10,47 ha; 

+ Đất ở đô thị       : 0,31 ha; 
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+ Đất trụ sở        : 0,09 ha; 

+ Đất tín ngưỡng       : 0,03 ha; 

+ Đất sông suối       : 0,17 ha; 

+ Đất có mặt nước chuyên dùng     : 0,47 ha; 

+ Đất chưa sử dụng      : 10,07 ha. 

Diện tích đất cần thu hồi phân bổ cụ thể ở các xã, thị trấn như sau: 

STT Đơn vị hành chính 
Diện 

tích 
STT Đơn vị hành chính Diện tích 

1 TT Yên Thịnh 145,27 10 Xã Yên Mạc 17,87 

2 Xã Khánh Dương 4,93 11 Xã Yên Mỹ 11,23 

3 Xã Khánh Thịnh 3,75 12 Xã Yên Nhân 16,56 

4 Xã Khánh Thượng 39,47 13 Xã Yên Phong 12,73 

5 Xã Mai Sơn 49,76 14 Xã Yên Thái 4,71 

6 Xã Yên Đồng 6,19 15 Xã Yên Thành 29,07 

7 Xã Yên Hòa 3,04 16 Xã Yên Thắng 69,67 

8 Xã Yên Hưng 3,68 17 Xã Yên Từ 6,51 

9 Xã Yên Lâm 3,36  Toàn huyện 427,72 

3.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Trong năm kế hoạch, trên địa bàn huyện Yên Mô sẽ đưa 10,07 ha đất chưa 

sử dụng vào sử dụng cho các mục đích mục đích. Cụ thể:  

- Chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp là 10,07 ha trong đó 

chuyển sang sử dụng vào các mục đích cụ thể như sau:  

+ Đất phát triển hạ tầng: 3,96 ha, tại TT Yên Thịnh (0,05 ha), xã Khánh 

Thượng (0,02 ha), xã Mai Sơn (1,72 ha), xã Yên Hòa (0,03 ha), xã Yên Mạc (0,06 

ha), xã Yên Nhân (0,01 ha), xã Yên Phong (0,01 ha), xã Yên Thành (0,4 ha), xã 

Yên Thắng 1,66 (ha); 

+ Đất thương mại dịch vụ 5,02 ha ( Sân golf trên địa bàn hai xã Yên Thành 

và Yên Thắng ) 

+ Đất ở tại đô thị 0,63 ha (tại thị trấn Yên Thịnh); 

+ Đất ở tại nông thôn 0,46 ha (tại Mai Sơn 0,24 ha và Yên Mạc 0,22 ha). 

3.5. Đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

so với hiện trạng sử dụng đất năm 2021 và so với điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất. 
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3.5.1. Đánh giá sự phù hợp với các chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất năm 2021. 

* Đất nông nghiệp: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2022 so với hiện 

trạng năm 2021 giảm 396,14 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 

các dự án đăng ký trong kế hoạch, cụ thể các loại đất như sau: 

- Đất trồng lúa giảm 301,00 ha so với hiện trạng năm 2021 do chuyển sang 

đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: giảm 63,76 ha so với hiện trạng sử dụng 

đất năm 2021 do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án; 

- Đất trồng cây lâu năm giảm 11,49 ha so với hiện trạng năm 2021 do 

chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án; 

- Đất rừng phòng hộ giữ nguyên so với hiện trạng năm 2021.  

- Đất rừng sản xuất vẫn giữ nguyên chỉ tiêu so với năm 2021 như vậy đã 

tuân thủ việc bảo tồn đất rừng. 

- Đất nuôi trồng thủy sản so với hiện trạng năm 2021 giảm 19,86 ha, do 

chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án theo kế hoạch. 

- Đất nông nghiệp khác so với hiện trạng năm 2021 giảm 0,02 ha do chuyển 

sang thực hiện dự án đất giao thông. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp so với với hiện trạng năm 2021 

tăng 406,21 ha. Trong đó các loại đất tăng thêm cụ thể như sau: 

+ Đất an ninh tăng: 1,65 ha; 

+ Đất cụm công nghiệp tăng: 27,16 ha; 

+ Đất thương mại dịch vụ tăng: 30,80 ha 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng: 

125,81 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn tăng: 91,41 ha; 

+ Đất ở tại đô thị tăng: 131,63 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng: 0,11 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 0,05 ha; 

+ Đất cơ sở tín ngưỡng tăng: 0,04 ha; 

* Đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng so với hiện trạng năm 2021 giảm 

10,07 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đăng ký theo 
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kế hoạch. 

Cụ thể các loại đất so sánh được thể hiện dưới bảng sau:  

BẢNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 SO VỚI  

CHỈ TIÊU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng  

năm 2021 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 Tăng 

(+)/ 

giảm (-) 
Diện  

tích 

 (ha) 

Cơ 

cấu 

 (%) 

Diện tích  

(ha) 

Cơ 

cấu  

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(6)-

(4) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
  14.609,78 100,00 14.609,78 100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 10.012,64 68,53 9.616,50 65,82 -396,14 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.995,48 47,88 6.694,48 45,82 -301,00 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 6.612,30 45,26 6.338,23 43,38 -274,07 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 480,40 3,29 416,64 2,85 -63,76 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 420,99 2,88 409,50 2,80 -11,49 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 1.638,61 11,22 1.638,61 11,22   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 8,57 0,06 8,57 0,06   

  
Trong đó: đất rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN           

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 451,81 3,09 431,95 2,96 -19,86 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 16,78 0,11 16,76 0,11 -0,02 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.130,47 28,27 4.536,68 31,05 406,21 

2.1 Đất quốc phòng CQP 18,20 0,12 18,20 0,12   

2.2 Đất an ninh CAN 57,40 0,39 59,05 0,40 1,65 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 58,60 0,40 85,76 0,59 27,16 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 8,47 0,06 39,27 0,27 30,80 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 45,56 0,31 45,41 0,31 -0,15 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 26,01 0,18 26,01 0,18   

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 53,81 0,37 52,15 0,36 -1,66 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.123,16 14,53 2.248,97 15,39 125,81 

  Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 1.104,62 7,56 1.184,34 8,11 79,72 

- Đất thủy lợi DTL 553,70 3,79 553,18 3,79 -0,52 

- Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 16,55 0,11 17,33 0,12 0,78 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,79 0,05 7,79 0,05   

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 53,29 0,36 56,61 0,39 3,32 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 97,81 0,67 142,07 0,97 44,26 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,08 0,01 1,75 0,01 0,67 

- 
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 0,45 0,00 0,44 0,00 -0,01 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng  

năm 2021 

Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 Tăng 

(+)/ 

giảm (-) 
Diện  

tích 

 (ha) 

Cơ 

cấu 

 (%) 

Diện tích  

(ha) 

Cơ 

cấu  

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)=(6)-

(4) 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,44 0,01 1,44 0,01   

- Đất cơ sở tôn giáo TON 25,12 0,17 25,79 0,18 0,67 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 254,12 1,74 249,28 1,71 -4,84 

- Đất chợ DCH 4,74   6,50 0,04 1,76 

- Đất công trình công cộng khác DCK 0,99 0,01 0,99 0,01   

- 
Đất xây dựng công trình sự 

nghiệp khác 
DSK 1,46 0,01 1,46 0,01   

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 814,48 5,57 905,89 6,20 91,41 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 70,50 0,48 202,13 1,38 131,63 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,36 0,10 14,47 0,10 0,11 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS     0,05 0,00 0,05 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 22,01 0,15 22,04 0,15 0,03 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 272,01 1,86 271,84 1,86 -0,17 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 543,62 3,72 543,15 3,72 -0,47 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,28 0,02 2,28 0,02   

3 Đất chưa sử dụng CSD 466,67 3,19 456,60 3,13 -10,07 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS 262,03 1,79 258,91 1,77 -3,12 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 17,93 0,12 11,89 0,08 -6,04 

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 186,71 1,28 185,80 1,27 -0,91 

3.6. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 

3.6.1. Cơ sở pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai  

- Luật Đất đai 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định 

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

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định 

về thu tiền sử dụng đất;  

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CĐ ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

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

- 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. 

- Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn 
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tỉnh Ninh Bình. 

- Quyết định số 6511/QĐ-UBND ngày 26/12/2021 của UBND huyện 

Yên Mô về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

3.6.2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai  

a) Dự kiến các khoản thu 

Bao gồm thu từ việc giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai. 

b) Dự kiến các khoản chi 

Bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư, bồi thường thiệt hại về nhà 

cửa, vật kiến trúc, cây trồng và vật nuôi trên đất … 

3.6.3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai 

a) Phương pháp tính 

* Đối với các khoản thu 

- Giá đất ở đô thị:  

+ Đấu giá quyền sử dụng đất: 133,11 ha, đơn giá 2.000.000 đồng/m2. 

+ Chuyển mục đích: 2,12 ha, đơn giá 250 nghìn đồng/m2 

- Giá đất ở nông thôn: 

+ Các xã: Khánh Thượng, Yên Thắng, Yên Mạc, Mai Sơn, Yên Hòa, Khánh 

Thịnh, Yên Thái, Yên Nhân; Yên Lâm: Diện tích 53,39 ha, đơn giá 1000.000 

đồng/m2. 

+ Các xã: Yên Thành, Khánh Dương, Yên Hưng, Yên Đồng, Yên Từ: Diện 

tích 20,9 ha đơn giá 800 nghìn đồng/m2. 

+ Các xã: Yên Mỹ, Yên Phong: Diện tích 8,75 ha đơn giá 500 nghìn 

đồng/m2. 

- Giao đất, cho thuê đất: 

+ Cụm công nghiệp: 27,16 ha, đơn giá 450 nghìn/m2. 

+ Sản xuất kinh doanh: 1,23 ha, đơn giá 450 nghìn/m2. 

+ Thương mại dịch vụ 30,80 ha, đơn giá 450 nghìn/m2. 

* Đối với các khoản chi 

- Chi bồi thường thu hồi đất để đấu giá đất, giao đất ở: 

+ Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa: diện tích 294,81 ha, đơn giá 202 
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nghìn đồng/m2; 

+ Chi bồi thường thu hồi đất, hoa màu trên đất đối với đất trồng cây hàng 

năm: diện tích 62,88 ha, đơn giá 218 nghìn đồng/m2. 

+ Chi bồi thường đất trồng cây lâu năm: 8,3 ha, đơn giá 293 nghìn đồng/m2. 

+ Chi bồi thường thu hồi đất nuôi trồng thủy sản: diện tích 10,6 ha, đơn giá 

293 nghìn đồng/m2. 

+ Chi bồi thường thu hồi đất ở đô thị, tài sản gắn liền trên đất: Diện tích 

0,31 ha, đơn giá 3.000.000 đồng/m2. 

+ Chi bồi thường thu hồi đất ở nông thôn, tài sản gắn liền trên đất: Diện 

tích 10,57 ha, đơn giá 1.500.000 đồng/m2. 

b) Khái toán cân đối thu chi từ đất 

Bảng 03: Ước tính các khoản thu, chi từ đất trong năm kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình như sau: 

STT Hạng Mục 

THU CHI TỪ ĐẤT TRONG NĂM 2022 

 Diện tích 

(ha)  

 Đơn giá 

(nghìn 

đồng/m2)  

Thành tiền (Tỷ 

đồng) 

A TỔNG NGUỒN THU TỪ ĐẤT   3.444,390 

1 
THU TIỀN TỪ ĐẤU GIÁ ĐẤT, GIAO ĐẤT 

Ở 
  3.431,050 

_ Giao đất ở đô thị   2.667,500 

+ Đấu giá đất  133,11 2,000 2.662,200 

+ CMĐ trong khu dân cư 2,12 0,250 5,300 

_ Giao đất ở nông thôn   763,550 

+ 

Khánh Thượng, Yên Thắng, Yên Mạc, Mai Sơn, 

Yên Hòa, Khánh Thịnh, Yên Thái, Yên Nhân; 

Yên Lâm 

53,39 1,000 533,900 

+ 
Yên Thành, Khánh  Dương, Yên Hưng, Yên 

Đồng, Yên Từ 
20,90 0,800 167,200 

+ Yên Mỹ, Yên Phong 8,75 0,500 43,750 

_ Chuyển mục đích đất ở nông thôn 18,70 0,100 18,700 

2 THU TIỀN GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT   13,340 

_ Cụm công nghiệp 27,16 0,450 6,111 

_ Sản xuất kinh doanh 1,23 0,450 0,277 
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STT Hạng Mục 

THU CHI TỪ ĐẤT TRONG NĂM 2022 

 Diện tích 

(ha)  

 Đơn giá 

(nghìn 

đồng/m2)  

Thành tiền (Tỷ 

đồng) 

_ Thương mại dịch vụ 30,90 0,450 6,953 

B 
CHI BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT ĐỂ ĐẤU 

GIÁ ĐẤT, GIAO ĐẤT Ở 
  954,532 

+ Chi bồi thường thu hồi đất trồng lúa 294,81 0,202 595,516 

+ 
Chi bồi thường thu hồi đất, hoa màu trên đất đối 

với đất trồng cây hàng năm 
62,88 0,218 137,078 

+ 
Chi bồi thường thu hồi đất đối với đất trồng cây 

lâu năm 
8,30 0,293 24,319 

+ 
Chi bồi thường thu hồi đất, thủy sản trên đất nuôi 

trồng thủy sản 
10,16 0,293 29,769 

 + 
Chi bồi thường thu hồi đất ở đô thị, tài sản gắn 

liền với đất 
0,31 3,000 9,300 

+ 
Chi bồi thường thu hồi đất ở nông thôn tài sản 

gắn liền với đất 
10,57 1,500 158,550 

  Cân đối thu - chi (A- B)   2.489,858 

Trong năm kế hoạch 2022 dự kiến nguồn thu từ đấu giá đất, giao đất ở, 

cho thuê đất là 3.444,390 tỷ đồng, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn Huyện Yên Mô, sự tăng cường phối hợp giữa các đơn vị phòng 

ban và các ngành liên quan, cũng như tăng cường tuyên truyền vận động tầm 

quan trọng của kế hoạch sử dụng đất dự toán thu từ đất đai năm 2022 sẽ ước 

đạt 2.489,858 tỷ đồng. Trong đó các xã có nguồn thu cao là Xã Yên Lâm, Thị 

Trấn Yên Thịnh, Xã Yên Từ, Xã Yên Mạc.... Với các khu đấu giá đất và xây 

dựng các Khu dân cư mới. 

 IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

4.1. Các giải pháp về công tác quản lý 

- Tích cực tuyên truyền, vận động để các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị 

trấn, các tổ chức, mọi người dân hiểu, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và 

tầm quan trọng của kế hoạch sử dụng đất từ đó tự giác chấp hành và chủ động 

thực hiện. 

- Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt thực hiện nghiêm túc 

việc giao đất, cho thuê đất. 

- Bố trí và phân bổ kinh phí kịp thời, đáp ứng yêu cầu về tiến độ đối các 
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công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất. 

- Tổ chức, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để cho các 

tổ chức, cá nhân được biết. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm 

bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch 

và quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai theo đúng 

kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế 

hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra 

tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai tiến độ. 

- Các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và sử dụng phải nghiêm chỉnh 

chấp hành Luật Đất đai và các quy định của Nhà nước 

4.2. Các giải pháp về đầu tư 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 

tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc phục tình trạng quy 

hoạch, kế hoạch treo. 

- Tăng cường kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân để thực hiện theo các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến kế hoạch sử dụng đất. 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa 

bàn huyện. 

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 

nguồn vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên danh liên kết, vốn đầu 

tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân. 

4.3. Các giải pháp về tổ chức thực hiện  

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện 

sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

- UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, các ban ngành có liên quan rà 

soát danh mục các công trình, phân loại cụ thể từng mục đích sử dụng đất trong 

kỳ kế hoạch, xác định cụ thể đối tượng đầu tư nhằm chủ động trong việc mời gọi 

vốn đầu tư. Trong đó, cần lưu ý đến mục tiêu thực hiện việc đầu tư theo hình thức 

xã hội hoá đối với những công trình mang tính chất đòn bẩy. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các xã, thị xây dựng kế hoạch 



50 
 

thực hiện ngân sách cho các hạng mục công trình đầu tư theo đúng tiến độ đã đăng 

ký trong kỳ kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm những 

trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

4.4. Giải pháp về môi trường 

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với 

phát triển kinh tế-xã hội. 

- Áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong quản lý và sử dụng bền vững đất dốc theo 

hướng nông nghiệp sinh thái. 

- Cải tạo đất đã bị thoái hoá ở những vùng đất trống đồi trọc bằng các loài 

cây che phủ có bộ rễ khoẻ và cây họ đậu cố định đạm. 

- Hạn chế xói mòn trên đất dốc bằng trồng xen canh hoặc luân canh các loại 

cây phủ đất nhằm cải thiện cấu trúc và lý tính của đất. Đối với đất quá dốc nên kết 

hợp làm tiểu bậc thang tạo thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. 

- Thực hiện thâm canh tăng vụ trên diện tích đất nông nghiệp, trong đó xây 

dựng các công trình thuỷ lợi và cứng hoá hệ thống kênh mương phải coi là giải 

pháp quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. 

- Nghiên cứu chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi, hạn chế sâu bệnh, 

để có năng suất cao, chất lượng tốt. 

- Tích cực trồng rừng trên diện tích đồi núi trọc, khoanh nuôi tái sinh rừng 

tự nhiên trên núi đá nhằm tránh tình trạng rửa trôi xói mòn đất, phòng ngừa và 

giảm tác hại của lũ núi. 

- Sử dụng đất vào các hoạt động các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải có phương án thu gom xử lý triệt để 

chất thải rắn, nước thải, chống ô nhiễm môi trường. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

- Kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Mô năm 2022 đảm bảo được cơ sở pháp 

lý, cơ sở khoa học của việc lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định của Pháp Luật 

về quản lý đất đai (Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư số 

01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

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

- Các chỉ tiêu sử dụng đất được tính toán trên cơ sở các thông tin, số liệu, 

dữ liệu đảm bảo tính pháp lý, khoa học và thực tiễn sử dụng trong việc lập kế 

hoạch sử dụng đất của huện. 

- Kế hoạch sử dụng đất đáp ứng được về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 

trường; trong đó đảm bảo quỹ đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du 

lịch và dịch vụ; hiệu quả của kinh tế của phương án kế hoạch sử dụng đất còn 

thể hiện theo dự kiến thu chi từ đất, trong đó có việc chi bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư. 

- Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo cơ sở khoa 

học và thực tiễn. 

II. KIẾN NGHỊ 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

xem xét, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Mô để làm 

cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN BIỂU VÀ PHỤ BIỂU 


