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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là 

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

cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh. Điều 54 Hiến 

pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định : “ Đất đai là tài nguyên 

đặc biệt của quốc gia, ngu n lực quan trọng phát tri n đất nước, đư c quản lý theo 

pháp lu t. Tổ chức, cá nhân đư c Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nh n quyền 

sử dụng đất. Người sử dụng đất đư c chuy n quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ theo quy định của lu t. Quyền sử dụng đất đư c pháp lu t bảo hộ ”. Lu t 

Đất đai năm 2013 Điều 22 quy định: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 

trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai.  

Lu t Quy hoạch quy định l p Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thuộc danh 

mục các quy hoạch có tính chất kỹ thu t, chuyên ngành. Trong hệ thống l p quy 

hoạch sử dụng đất thì Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có nhiệm vụ cụ th  hóa 

QHSD đất Quốc gia, QHSD đất quốc phòng, QHSD đất an ninh và Quy hoạch tỉnh 

trên địa bàn huyện. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là cơ sở cho l p kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm cấp huyện đ  thực hiện Điều 52 Lu t Đất đai năm 2013: Căn cứ 

đ  giao đất, cho thuê đất, cho phép chuy n mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của cấp huyện đã đư c cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

 Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn giai đoạn 2011-2020 và KHSD đất 5 

năm (2011-2015) đã đư c l p Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

l p KHSD đất hàng năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020. Đến nay, việc thực hiện 

QH, KHSD đất giai đoạn 2011-2020 đã kết thúc. Theo quy định tại Điều 37 của Lu t 

Đất đai năm 2013 thì phải l p QHSD đất cấp huyện cho kỳ quy hoạch mới 10 năm 

tiếp theo (2021-2030) và KHSD đất năm đầu (2021) của kỳ quy hoạch. Việc đánh giá 

kết quả thực hiện Quy hoạch, điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020; đánh giá những 

kết quả đã đạt đư c và những t n tại trong quá trình thực hiện quy hoạch, KHSD đất; 

từ đó l p QHSD đất đến năm 2030 và KHSD đất năm đầu (2021) của kỳ quy hoạch 

mới trình UBND tỉnh phê duyệt đ  làm cơ sở pháp lý cho việc thu h i đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuy n mục đích sử dụng đất, ... đ  xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, 

phát tri n các ngành kinh tế – xã hội toàn huyện, tỉnh, quốc gia đến năm 2030 là rất 

cần thiết. 

Thực hiện Điều 6, Lu t sửa đổi bổ sung một số điều của 37 lu t có liên quan 

đến quy hoạch; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường và nhiệm vụ UBND huyện giao; Phòng Tài nguyên & Môi trường đã 

phối h p với đơn vị tư vấn l p Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt đ  tri n khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2021-2030. 
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I. MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN 

HUYỆN  

Quy hoạch sử dụng đất là biện pháp đ  thực hiện các chiến lư c phát tri n kinh 

tế - xã hội của nhà nước, tỉnh, huyện, ... trên cơ sở tuân thủ chính sách pháp lu t về 

đất đai và các chiến lư c phát tri n kinh tế - xã hội của Nhà nước, của Tỉnh, Huyện. 

Mặt khác theo quy định của Lu t Đất đai, Nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch 

và pháp lu t. Do đó mục tiêu l p quy hoạch sử dụng đất đư c th  hiện ở các nội 

dung: 

- Cụ th  hoá các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh phân bổ cho huyện và diện tích các loại đất theo 

nhu cầu sử dụng đất của huyện và cấp xã đến các đơn vị hành chính cấp xã.  

 - Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu h i đất; giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuy n mục đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong 

10 năm (2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phù h p với kế hoạch phát 

tri n kinh tế-xã hội của quốc gia, tỉnh, huyện. 

- Đề xuất với UBND Tỉnh việc phân bổ lại quỹ đất đai, đảm bảo hài hòa giữa 

các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của các cấp, các ngành phù h p với chiến lư c phát 

tri n kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh, của vùng và cả nước.  

 - Bảo vệ đất tr ng lúa nước ở mức h p lý đ  đảm bảo an ninh lương thực; bảo 

vệ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. 

- Làm cơ sở pháp lý đ  l p KHSD đất hàng năm cấp huyện phục vụ thu h i 

đất, giao đất, cho thuê đất và chuy n mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp 

lu t. 

 - Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và 

pháp lu t; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi 

trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí h u, đảm bảo phát tri n bền 

vững.  

 - Coi đất đai là ngu n lực đ  khai thác tăng ngu n thu cho ngân sách, tạo 

ngu n vốn đầu tư phát tri n kinh tế-xã hội cho địa phương. 

 - Tạo sự phối h p đ ng bộ giữa các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương 

trong quá trình quản lý, sử dụng đất phù h p với quy hoạch, kế hoạch đề ra; đáp ứng 

nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030 của các ngành trên địa bàn huyện có hiệu quả kinh 

tế - xã hội và môi trường cao nhất. 

II. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO  

1.1. Căn cứ pháp lý 

- Lu t Đất đai ngày 29/11/2013. 

- Lu t Quy hoạch ngày 24/11/2017.  

- Lu t sửa đổi, bổ sung 37 lu t liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.  

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ 
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Quốc hội giải thích một số điều của Lu t Quy hoạch. 

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

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

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Lu t Đất đai. 

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

tiết thi hành một số điều của Lu t Quy hoạch. 

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

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Lu t Đất đai. 

- Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Khánh Hòa. 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tri n khai thi hành Lu t Đất đai. 

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

nhiệm vụ, giải pháp tri n khai l p đ ng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

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

công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 9/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở 

y tế, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở th  dục th  thao. 

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

nguyên và Môi trường Quy định kỹ thu t việc l p, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

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

và hướng dẫn thi hành Lu t Đất đai. 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc l p quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về kế hoạch phát tri n kinh tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-

2025. 

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án cần thu h i đất đ  phát tri n kinh 

tế-xã hội vì l i ích quốc gia, công cộng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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- Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án chuy n mục đích sử dụng đất 

tr ng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của 

Hội đ ng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về chương trình phát tri n đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về Danh mục dự án bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án cần thu h i đất đ  phát tri n kinh 

tế-xã hội vì l i ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án chuy n mục đích sử dụng đất 

tr ng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; 

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025; 

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 28/7/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 về sửa đổi 

bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 14/4/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 01/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 76/NQ-HĐND 

ngày 7/12/2020 của Hội đ ng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

- Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Khánh Sơn. 

- Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về tri n khai thi hành Lu t Đất đai. 

- Quyết định 1249/QĐ-UBND ngày 18/05/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh 
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Sơn đến năm 2025; 

- Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế - xã hội của huyện Khánh 

Sơn đến năm 2025.   

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 9/03/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy l i tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2035. 

- Quyết định số 4033/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.  

- Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 6/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát tri n công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2035. 

- Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc điều chỉnh và phê duyệt phương án tổng th  sắp xếp lại nhà, đất đối với một 

số cơ sở nhà đất, thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD đất 

năm đầu của kỳ điều chỉnh của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuy n ba loại rừng tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt đ  án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa 

đến năm 2030.  

- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 

- Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

ban hành kế hoạch tri n khai thực hiện Chương trình phát tri n đô thị tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt Đề án “Phát tri n sản phẩm du lịch Khánh Hòa”. 

- Tờ trình số 301-TTr/BCSĐ ngày 28/7/2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho ý kiến về nội dung đề xuất dự án Xây dựng cơ 

sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí h u cho đ ng bào dân tộc thi u số-CRIEM, vốn 

vay ADB. 
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- Công văn số 10154/UBND-XDNĐ ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa về việc tri n khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Công văn số 10213/UBND-XDNĐ ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc đẩy nhanh công tác l p quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Công văn số 3901/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18/9/2020 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc tri n khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Công văn số 5608/STNMT-CCQLĐĐ ngày 24/12/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc tri n khai Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-

2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

- Thông báo số 258/TB-STNMT ngày 11/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về Kết quả thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 24/7/2020 của BCH Đảng bộ huyện lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 19/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn 

mới huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 19/5/2021 của BCH Đảng bộ huyện lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2020-2025 về lãnh đạo thực hiện chương trình phát tri n kinh tế-xã hội 

vùng đ ng báo dân tộc thi u số và miền núi huyện Khánh Sơn giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đ ng nhân dân huyện 

Khánh Sơn về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 (lần 

3). 

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đ ng nhân dân huyện 

Khánh Sơn về bổ sung danh mục dự án phát sinh mới vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 5 năm 2021-2025. 

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đ ng nhân dân huyện 

Khánh Sơn về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn. 

- Thông báo số 91-TB/HU ngày 21/6/2021 của Ban thường vụ huyện ủy Khánh 

Sơn kết lu n về công tác Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn. 

- Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND huyện Khánh Sơn 

về việc tri n khai thực hiện l p Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

- Báo cáo số 2351/BC-UBND ngày 16/8/2021 của UBND huyện Khánh Sơn 
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về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

- Biên bản cuộc họp về việc rà soát, thống nhất quy hoạch diện tích đất rừng 

sản xuất do Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa quản lý. 

1.2. Tài liệu tham khảo 

 - Dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến 

năm 2050; 

- Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa 5 năm giai đoạn 2021-2025; 

- Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn đến năm 2020; 

 - Quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế-xã hội huyện Khánh Sơn đến năm 

2025; 

 - Quy hoạch các ngành Giao thông, Thủy l i; Công nghiệp; Xây dựng; Khoáng 

sản, v t liệu xây dựng thông thường… 

 - Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp; quy hoạch xây dựng Nông thôn 

mới các xã trên địa bàn huyện; 

- Niên giám thống kê huyện Khánh Sơn từ năm 2011-2019. 

- Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện trình Đại hội đại bi u Đảng bộ 

huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-

xã hội, An ninh-Quốc phòng giai đoạn 2016-2020. 

- Ki m kê đất đai các năm 2010, 2014, 2019 huyện Khánh Sơn; 

- Thống kê đất đai năm 2020 các xã, thị trấn và toàn huyện Khánh Sơn. 

III. CÁC PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

1.1. Nhóm phƣơng pháp thu thập số liệu 

a. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa : Đây là phương pháp đư c dùng 

đ  điều tra, thu th p số liệu, tài liệu, bản đ , thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, hiện trạng sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước, kết 

quả thực hiện KHSD đất của năm trước; thu th p tình hình thực hiện chuy n mục 

đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch, ĐCQH đã đư c UBND tỉnh phê duyệt. 

Khảo sát thực địa tại cấp xã đ  xác định các công trình, dự án đã thực hiện KHSD đất 

năm 2020 đ  xây dựng bản đ  Hiện trạng sử dụng đất toàn huyện năm 2020; đ  xác 

định, khoanh vẽ lên bản đ  về vị trí, ranh giới các công trình, dự án trong kỳ QHSD 

đất đến năm 2030 và KHSD đất năm 2021. 

 b. Phương pháp kế thừa, chọn lọc tài liệu đã có : Trên cơ sở các tài liệu, số 

liệu, bản đ  đã thu th p đư c tiến hành phân loại, chọn lọc, kế thừa các tài liệu đã 

đư c phê duyệt và các công trình, dự án đang tri n khai năm 2020 chưa xong và thực 

hiện tiếp sang năm 2021; các công trình, dự án mới sẽ tri n khai trong giai đoạn 

2021-2030.  
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1.2. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu : Chọn một số dự án lớn nằm trong 

phương án QH, KHSD đất đã đư c UBND tỉnh phê duyệt đ  điều tra về kết quả thực 

hiện nhanh, ch m thế nào hoặc tại sao chưa đư c thực hiện đ  rút ra các nguyên nhân 

làm tốt hoặc làm ch m tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất và đề ra giải pháp khắc 

phục.   

1.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu, bản đồ : Các số liệu thu th p đư c phân tích, 

xử lý bằng phần mềm Excel. Các số liệu đư c tính toán, phân tích theo các bảng, bi u 

kết h p với phần thuyết minh. Bản đ  đư c xây dựng bằng sử dụng phần mềm như 

Microstation, MapInfor,…  

1.4. Phƣơng pháp thống kê, so sánh và phân tích 

 Trên cơ sở các số liệu, tài liệu thu th p đư c, tiến hành phân nhóm, thống kê 

danh mục, diện tích các công trình, dự án đã thực hiện theo QH, ĐCQH, KHSD đất 

đư c duyệt đã thực hiện, chưa thực hiện, hoặc đang thực hiện dở dang; các dự án sẽ 

chuy n tiếp sang kỳ QHSD đất đến năm 2030, các dự án mới trong kỳ quy hoạch. 

Tổng h p, so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến việc thực hiện phương án 

QH, ĐCQH, KHSD đất. So sánh các chỉ tiêu thực hiện so với chỉ tiêu đề ra trong 

phương án QH, ĐCQH, KHSD đất đư c duyệt đ  tính tỷ lệ % hoàn thành QH, 

ĐCQH, KHSD đất; phân tích nguyên nhân đạt thấp hoặc quá thấp. 

1.5. Phƣơng pháp minh hoạ trên bản đồ 

Đây là phương pháp đặc thù của công tác l p quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Các loại đất chuy n mục đích sử dụng đất trong kỳ QHSD đất 10 năm (2021-2030) 

đư c th  hiện trên bản đ  Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện và các 

công trình, dự án năm 2021 đư c th  hiện trên bản đ  Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện, tỷ lệ 1/25.000; cấp xã th  hiện các khu vực quy hoạch đất tr ng lúa, 

khu vực quy hoạch chuy n mục đích sử dụng đất quy định tại các đi m a, b, c, d và e 

Khoản 1 Điều 57 của Lu t Đất đai đư c th  hiện trên bản đ  Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 tỷ lệ 1/5.000-1/10.000; th  hiện các yếu tố về vị trí phân bố, ranh giới 

sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất,… Phương pháp minh họa bằng bản đ  có sử 

dụng các phần mềm chuyên dụng làm bản đ  (như Microstation).   

1.6. Phƣơng pháp chuyên gia 

 Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực l p 

quy hoạch, quản lý quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch đ  trao đổi về cách 

nhìn nh n, đánh giá và các g i ý về định hướng sử dụng đất, về giải pháp thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Tên dự án : Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

Chủ đầu tư : UBND huyện Khánh Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư : Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Đơn vị tư vấn thực hiện: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền 

Trung (Viện quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát tri n 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

9 

 

 

Nông thôn). 

Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.   

Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

V. CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN  

- Báo cáo tổng h p Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu (2021), kèm theo Nghị quyết Hội đ ng nhân dân huyện về việc thông 

qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; hệ thống bảng bi u, phụ bi u tính toán; 

bản đ  thu nhỏ. 

 - Bản đ  Hiện trạng sử dụng đất huyện Khánh Sơn năm 2020, tỷ lệ 1/25.000. 

- Bản đ  Quy hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 

1/25.000. 

- Bản đ  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn, tỷ lệ 1/25.000. 

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 th  hiện trên nền bản đ  địa chính hoặc bản đ  Hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã tỷ lệ 1/5.000-1/10.000. 

- Đĩa CD copy báo cáo thuyết minh, bảng bi u số liệu và các loại bản đ  đã số 

hóa (HT+QH). 

VI. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO  

- Đặt vấn đề 

- Phần I: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 

- Phần II: Tình hình quản lý sử dụng đất đai 

- Phần III: Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

- Phần IV: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

- Phần V: Giải pháp thực hiện  

- Kết lu n và Kiến nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

10 

 

 

Phần I 

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1.1. Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

- Huyện Khánh Sơn nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Khánh Hoà; cách thành phố 

Cam Ranh 40 km về phía Tây và cách thành phố Nha Trang 100 km theo đường bộ. 

Phía Bắc giáp huyện Khánh Vĩnh; Phía Đông giáp thành phố Cam Ranh và huyện 

Cam Lâm; Phía Tây và phía Nam giáp huyện Bác Ái, tỉnh . Tọa độ địa lý: Từ 108
0 
44

’ 

00
” 
đến 109

0 
00

’ 
53” kinh độ Đông; Từ 11

0 
54

’ 
43

”  
đến 12

0 
10

’ 
05” vĩ độ Bắc. 

- Huyện Khánh Sơn nằm tương đối biệt l p và cách xa trung tâm tỉnh Khánh 

Hoà (thành phố Nha Trang); địa hình phức tạp (đồi núi cao, hiểm trở, độ dốc lớn). 

Mọi hoạt động giao lưu kinh tế, văn hoá xã hội của huyện với các huyện khác trong 

và ngoài tỉnh duy nhất bằng tuyến Tỉnh lộ 9. Đây là một trong những khó khăn lớn 

nhất trong giao lưu phát tri n kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện với các địa phương 

khác. 

1.1.2. Địa hình 

*  Địa hình đồi núi cao: Diện tích 23.636,96 ha, chiếm 69,82% tổng diện tích 

toàn huyện; đư c tạo nên bởi các dãy núi macmaxit tạo thành một vòng bao quanh 

huyện. Độ cao phổ biến dạng địa hình này từ 1200 – 1500 m, độ dốc phổ biến trên 

20
0
, bị chia cắt mạnh. Địa hình chủ yếu thích h p cho phát tri n lâm nghiệp.   

 * Địa hình đồi thoải: Diện tích có 5.078,04 ha, chiếm 15,0% diện tích tự nhiên 

của toàn huyện; dạng này có độ cao phổ biến từ 500 – 800m so với mặt nước bi n. 

Phân bố chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện chạy dọc hai bên tỉnh lộ 9, có nền địa 

chất là đá trầm tích phân hoá thành đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs), độ dốc phổ 

biến từ 8 – 15
0
; hiện trạng đang đư c sử dụng vào mục đích nông nghiệp (trồng cây 

lâu năm, trồng hoa màu, một số diện tích trồng rừng sản xuất và rừng thông…) 

 * Địa hình bằng phẳng: Diện tích có 4.620,03 ha chiếm 13,65% diện tích tự 

nhiên phân bố nhiều ở ven sông Tô Hạp, khu vực trung tâm (Ba Cụm Bắc, Sơn Bình, 

TT Tô Hạp, Sơn Trung, Sơn Lâm), dạng địa hình này có độ cao trung bình dưới 300m 

so với mặt nước bi n, độ dốc phổ biến từ 0 – 8
0
. Đất đai của dạng địa hình trên đư c 

sử dụng đ  bố trí dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát tri n sản xuất nông nghiệp 

(chủ yếu là cây hàng năm). 

 * Sông suối MNCD: Diện tích 518,24ha, chiếm 1,53% diện tích tự nhiên. 

1.1.3. Khí hậu 

* Nhiệt độ: Nhiệt độ thường thấp hơn các huyện đ ng bằng trong tỉnh từ 3 – 5
0
C 

trong cùng khoảng thời gian; nhiệt độ trung bình năm là 26
0
C, tháng có nhiệt độ trung 

bình thấp nhất là tháng 1 (21,9
0
C), các tháng có nhiệt độ trung bình cao từ tháng 5 đến 
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tháng 8 (26 -28
0
C). Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tương đối lớn 8 – 9

0
C, số 

giờ nắng trung bình trong ngày 6-7 giờ, tổng tích ôn nhiệt 9500
0
C. 

* Lượng mưa: Lư ng mưa trung bình năm đạt 2200mm/năm, năm mưa nhiều 

đạt 2500mm. Mùa mưa thường kéo dài 7 tháng (từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 12), 

tháng có lư ng mưa lớn thường t p trung vào tháng 10 và tháng 11; tháng có lư ng 

mưa thấp nhất là tháng 1 và tháng 2. Về các tháng mùa mưa, lư ng mưa thường 

chiếm từ 85 – 90% lư ng mưa của cả năm. 

 * Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm là 85 – 89%; độ ẩm trung bình cao 

nhất trên 90% t p trung vào các tháng mùa mưa; độ ẩm trung bình thấp nhất 75%, t p 

trung vào tháng 1 và tháng 2; lư ng bốc hơi hàng năm đạt 1815mm, t p trung vào các 

tháng mùa khô. 

 * Gió – bão: Chế độ gió phân theo 2 mùa tương ứng với 2 hướng gió chính là: 

gió mùa Đông theo hướng Đông Bắc, gió mùa hè theo hướng Đông Nam. Bên cạnh 

đó còn có gió Tây – Tây Bắc và Tây – Tây Nam. 

Tỉnh Khánh Hoà nói chung và huyện Khánh Sơn nói riêng nằm trong vùng ít 

chịu ảnh hưởng của các cơn bão. 

1.1.4. Thuỷ văn 

- M t độ sông suối bình quân khoảng 0,55km/km
2
. Các sông suối ở huyện chủ 

yếu bắt ngu n từ dãy núi phía Đông Bắc và Tây Nam đổ về sông Tô Hạp; hướng 

dòng chảy phổ biến Đông Bắc – Tây Nam. Đặc trưng chính của sông suối trên địa 

bàn huyện là ngắn dốc, tốc độ dòng chảy lớn về mùa lũ. Qua nghiên cứu một số tài 

liệu đặc đi m một số sông suối chính của huyện như sau: 

- Sông Tô Hạp bắt ngu n từ đỉnh cao 900m thuộc xã Ba Cụm Nam, chảy theo 

hướng Đông Bắc - Tây Nam theo đường vòng cung đư c khoảng 10km chuy n 

hướng Đông Tây dọc theo thị trấn Tô Hạp đến xã Thành Sơn chảy sang huyện Bác Ái 

(tỉnh ); đoạn qua Khánh Sơn có đặc trưng sau: diện tích lưu vực Flv = 298 km
2
; chiều 

dài qua huyện Ls = 29,7  km; lưu lư ng dòng chảy Q0 = 9,23 m
3
/s; lưu lư ng tháng 

kiệt nhất là 0,94 m
3
/s; Sông Tô Hạp là con sông có lưu vực nhỏ, ngắn, dốc, lòng sông 

cạn. 

- Ngoài sông Tô Hạp, trên địa bàn huyện có nhiều con suối chảy về sông Tô 

Hạp như suối: suối Ru Uh, suối Mả, suối Mây, suối Tà Lương, suối Chó, suối Chi 

Chay…chủ yếu là suối nhỏ, ngắn và dốc, khả năng xây dựng các công trình thủy l i 

khá hạn chế. 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Căn cứ kết quả điều tra xây dựng bản đ  đất của tỉnh Khánh Hoà tỷ lệ 1/100.000 

do Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp xây dựng và kết quả điều tra chỉnh lý bản 
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đ  đất huyện Khánh Sơn tỷ lệ 1/25.000 và bản đ  nông hoá thổ nhưỡng của các xã, thị 

trấn; trên địa bàn huyện có 3 nhóm đất với 5 đơn vị đất như sau: 

Bi u 1: Diện tích, tỷ lệ các loại đất huyện Khánh Sơn 

STT Loại đất 
Kí 

hiệu 

Diện tích  

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

1 Nhóm đất phù sa P 598,58 1,77 

  Đất phù sa đư c b i  Pb 301,98 0,89 

  Đất phù sa ngòi suối Py 296,6 0,88 

2 Nhóm đất đỏ vàng F 26.655,04 78,74 

  Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất Fs 7.239,55 21,39 

  Đất vàng đỏ trên đá macma axit Fa 19.415,49 57,35 

3 Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi H 6.081,41 17,96 

  Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma axit Ha 6.081,41 17,96 

4 Các loại đất khác (sông, suối...)   518,24 1,53 

  Tổng diện tích tự nhiên   33.853,27 100,0 

(Nguồn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung, 2005) 

* Nhóm đất phù sa: Diện tích có 598,58 ha, chiếm 1,77% diện tích tự nhiên 

toàn huyện (trong đó đất phù sa được bồi có Pb có 301,98 ha, đất  phù sa ngòi suối 

Py có 296,6 ha). Loại đất này phân bố chủ yếu dọc 2 bên sông Tô Hạp khu vực trung 

tâm huyện nên hình thành dải đất dài ven sông Tô Hạp. 

* Nhóm đất đỏ vàng (F): Diện tích có 26.655,04 ha, chiếm 78,74% diện tích tự 

nhiên, bao g m 2 loại đất chính là đất đỏ vàng trên macma xít (Fa) và đất đỏ vàng 

trên đá phiến sét (Fs). 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): Diện tích có 7.239,55 ha, chiếm 21,39% 

diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở địa hình đ i thoải đến núi cao, địa hình bị chia 

cắt nhẹ bởi các h p thuỷ. Loại đất này phân bố hầu hết ở các xã, thị trấn của huyện 

(trừ xã Ba Cụm Nam); đất có màu đỏ vàng, vàng đỏ, có nhiều đá lẫn.  

- Đất vàng đỏ trên đá mác ma a xít (Fa): Diện tích có 19.415,49 ha, chiếm, 

57,35% diện tích tự nhiên, phân bố hầu hết ở các xã trên địa bàn huyện nhưng t p 

trung nhiều ở các xă Thành Sơn, Sơn Lâm, Ba Cụm Nam... 

* Đất mùn đỏ vàng trên núi (Ha): Diện tích có 6.081,41 ha, chiếm 17,96% diện 

tích tự nhiên, phân bố hầu hết ở các xã của huyện nhưng t p trung nhiều ở xã Thành 

Sơn, Sơn Lâm, Sơn Bình, Ba Cụm Nam. Đây là loại đất phân bố trên núi cao, độ dốc 

lớn, ít có tác dụng cho sản xuất nông nghiệp, phần lớn diện tích đều là rừng tự nhiên.  

 * Sông suối MNCD: Diện tích 518,24 ha, chiếm 1,5% diện tích tự nhiên. 

1.2.2. Tài nguyên nƣớc 

* Nguồn nước mặt: Ngu n nước mặt của huyện chủ yếu là từ hệ thống sông Tô 

Hạp. Hiện nay, trên hệ thống sông Tô Hạp và có 01 công trình thuỷ l i nhỏ (đập A Pa 
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II xã Thành Sơn) tưới cho 17,5 ha lúa và 13 công trình là cầu giao thông; ngoài công 

trình thuỷ l i hiện có trên hệ thống sông Tô Hạp còn có th  xây dựng thêm một số 

công trình thuỷ l i đ  bổ sung nước cho sinh hoạt và sản xuất như: h  Sơn Trung, h  

Tà Lương, h  Cô Lắc, một số các đ p bổi ở các nhánh suối tưới cho 1 – 2ha lúa. 

* Nguồn nước ngầm: Trong quá trình điều tra thực tế và khảo sát thực địa ở 

một số hộ gia đình ở các khu vực địa hình tương đối bằng đã khai thác ngu n nước 

ngầm vào sinh hoạt và sản xuất, mực nước ngầm nằm ở độ sâu phổ biến từ 12 – 15 m 

(đối với khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng), ở khu vực có địa hình cao, dốc 

mực nước ngầm nằm ở sâu hơn từ (25 – 30m), một số khu vực mạch nước nằm dưới 

tầng đá ngầm. Nhìn chung, ngu n nước ngầm của huyện ít đư c khai thác vào sinh 

hoạt và sản xuất của nhân dân.  

1.2.3. Tài nguyên rừng 

- Tài nguyên rừng khá phong phú về chủng loại bao g m có rừng lá rộng 

thường xanh, rừng lá kim, rừng hỗn giao tre nứa, rừng hỗn giao lá rộng – lá kim...với 

nhiều loại cây gỗ quý có giá trị về mặt kinh tế và bảo t n ngu n ghen như: thông 3 lá, 

trắc, dổi, pơmu...các loại cây dư c liệu.  

- Theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Khánh Hòa năm 2020, tổng diện tích đất 

lâm nghiệp trên địa bàn huyện có 22.095,60 ha, trong đó: 

 + Đất rừng đặc dụng: 1.917,95 ha và phân bố tại 03 xã Sơn Trung, Sơn Hiệp, 

Sơn Bình; 

 + Đất rừng phòng hộ: 11.295,65 ha; đất rừng phòng hộ phân bố tại các xã (trừ 

xã Sơn Trung) và thị trấn. 

+ Đất rừng sản xuất: 8.882,0 ha; đất rừng sản xuất phân bố tại tất cả các xã và 

thị trấn Tô Hạp. 

- Diện tích đất lâm nghiệp theo kết quả thống kê đất đai 31/12/2020 của huyện 

Khánh Sơn có 20.319,33 ha; so với diện tích đất rừng theo quyết định 531/QĐ-

UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì thấp hơn 1.776,27 ha. Nguyên 

nhân, ranh giới đất rừng sản xuất và rừng phòng hộ đã bao trùm lên diện tích đất hiện 

nay đang sản xuất nông nghiệp của người dân (bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất 

trồng cây lâu năm, đất khu dân cư…) tại các thôn Tha Man xã Ba Cụm Bắc; thôn 

Liên Bình xã Sơn Bình... Nguyên nhân khác là diện tích đất Lâm nghiệp do Sở Nông 

nghiệp quản lý thường bao g m đất có rừng và đất chưa có rừng nên sẽ cao hơn đất 

lâm nghiệp theo thống kê đất đai năm 2020. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, trên địa bàn huyện có 

các loại khoáng sản sau: 
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- Đá xây dựng Granít XD: Có mỏ lớn tại xã Sơn Trung với tổng trữ lư ng 

149.800 ngàn m
3 
và tại xã Ba Cụm Bắc có 02 mỏ với tổng trữ lư ng là 15.700 ngàn 

m
3
; Granit xây dựng ở huyện có thành phần khoáng v t chủ yếu là plagioclas, felspat 

kali, thạch anh, ít biotit, muscovit; ngoài ra còn có horbnlend, amphibol, khoáng v t 

quặng. 

- Ryolit, andesit XD: Loại đá phun trào Ryolit, andesit XD g m 1 mỏ lớn là 

andesit thị trấn Tô Hạp (núi Dốc Gạo) có trữ lư ng 90.000 ngàn m
3
.  

- Cát xây dựng: Cát xây dựng ở Khánh Sơn t p trung trong các thành tạo trầm 

tích sông, suối hiện đại, chủ yếu phân bố theo hệ thống sông Tô Hạp, trên địa bàn của 

các xã Sơn Hiệp, Sơn Bình, Sơn Lâm và TT Tô Hạp; tổng trữ lư ng có 2.860 ngàn 

m
3
. 

- Đất san lấp công trình: Trữ lư ng có khoảng 3.400 ngàn m
3
. Phân bố chủ yếu 

tại xã Ba Cụm Bắc và xã Sơn Trung. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

- Khánh Sơn có nhiều thành phần dân tộc tụ hội về đây sinh sống, toàn huyện 

có 13 dân tộc anh em; chiếm đại đa số là đ ng bào Raglai và người Kinh; bên cạnh 

đó có các dân tộc thi u số di cư từ bắc vào như Thái, Tày, Nùng, Hoa, Chăm... Do 

đó, văn hoá ở đây khá phong phú, đẩy bản sắc dân tộc th  hiện qua bộ “Đàn đá 

Khánh Sơn” và “Văn hóa C ng Chiêng” với những lễ hội truyền thống của người 

Raglai như lễ hội mừng lúa mới, lễ hội cầu mưa…bên cạnh đó còn có các lễ hội 

mang đ m nét văn hoá của các dân tộc khác đã tạo cho Khánh Sơn có nét văn hoá 

khá độc đáo. 

- “Lễ Bỏ mả của người Raglai huyện Khánh Sơn” đã đư c Bộ Văn hóa, Th  

thao và Du lịch xét công nh n và đưa vào danh mục Văn hóa phi v t th  cấp Quốc 

gia; nhiều Trường ca Raglai (Akhatduca) trên địa bàn Khánh Sơn cũng đã đư c sưu 

tầm, công bố…Vì thế, nhiều nhà dân tộc học đã xem Khánh Sơn là một cái nôi của 

văn hóa Bắc Raglai.  

 - Là căn cứ địa cách mạng với các địa danh như “Thung lũng tử thần”, căn cứ địa 

thị trấn Tô Hạp, sân bay Tà Nĩa (xã Sơn Trung), căn cứ cách mạng Công an tỉnh... đã 

gắn liền với mốc lịch sử trong kháng chiến chống ngoại xâm… là địa đi m đ  thu hút 

khách du lịch.  

- Khánh Sơn cách thành phố Nha Trang 100 km, cách thành phố Cam Ranh 40 

km (đây là 2 trung tâm phát tri n du lịch của tỉnh); bên cạnh đó ¾ diện tích là rừng 

núi trong đó nhiều khu vực có cảnh quan đẹp có th  khai thác đ  phát tri n du lịch 

như thác Tà Gụ (Sơn Hiệp), thác Hòn Quy – Cô Róa (xã Sơn Lâm), khu suối Đá (xã 

Ba Cụm Bắc)…là những tiềm năng và l i thế của địa phương trong phát tri n du lịch, 

đặc biệt du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết h p với tham quan tìm hi u văn hóa truyền 

thống. Từ Khánh Sơn có th  đi theo tỉnh lộ 9 sang vườn Quốc gia Phước Bình (tỉnh ) 

ra quốc lộ 27B đi TP Đà Lạt đây là những địa danh có th  gắn kết đ  khai thác phát 

tri n du lịch của huyện. 
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- Địa hình hi m trở, đường đi uốn lư n, quanh co, có nhiều đèo dốc; các đi m 

dân cư xen lẫn các vườn cây ăn trái đủ loại với nhiều loại trái cây đặc sản đã trở 

thành thương hiệu của Khánh Sơn như: sầu riêng, bưởi da xanh, bơ, măng cụt, chôm 

chôm…ngoài ra còn nhiều loại nông sản khác như: mía tím, măng le…đây là những 

tiềm năng đ  phát tri n du lịch, đặc biệt là các tua du lịch tham quan miệt vườn, khám 

phá bản sắc văn hóa truyền thống kết h p với thưởng thức những loại trái cây, hàng 

hóa nông sản của địa phương. 

1.3. Phân tích hiện trạng môi trƣờng 

* Môi trường đất: Môi trường đất trên địa bàn huyện còn tốt, mức độ ô nhiễm 

do chất thải công nghiệp, sinh hoạt, hoá chất trong sản xuất nông nghiệp còn ở mức 

thấp. Với đặc đi m địa hình dốc, mức độ rửa trôi, xói mòn đất là khá lớn, do v y sản 

xuất nông nghiệp cần thực hiện các biện pháp canh tác trên đất dốc, chuy n dần diện 

tích cây hàng năm sang tr ng cây lâu năm đ  hạn chế việc xói mòn, rửa trôi gây thoái 

hoá đất; đẩy nhanh tiến độ tr ng, khoanh nuôi tái sinh rừng trên diện tích đất chưa sử 

dụng đ  bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, nâng độ che phủ thực v t, hạn chế xói mòn 

rửa trôi thoái hoá đất. 

 * Môi trường không khí, tiếng ồn: Do m t độ dân cư thấp, cụm công nghiệp có 

trong quy hoạch nhưng chưa tiến hành đầu tư xây dựng, bên cạnh đó độ che phủ thực 

v t lớn, khí h u mát mẻ ôn hoà, môi trường không khí trên địa bàn khá trong sạch.  

 * Môi trường nước: Là khu vực đầu ngu n, độ che phủ rừng lớn, m t độ dân 

cư thấp, các khu sản xuất công nghiệp chưa nhiều nên ngu n nước bị ô nhiễm trong 

sinh hoạt và sản xuất thải trực tiếp ra môi trường là không lớn nên môi trường nước 

trên địa bàn huyện còn khá sạch. 

1.4. Đánh giá chung 

- Huyện Khánh Sơn có tài nguyên đất đai, khí h u thích h p với nhiều loại cây 

tr ng; khí h u mát mẻ hơn các huyện thị khác trong tỉnh, chênh lệch nhiệt độ giữa 

ngày và đêm lớn là điều kiện đ  phát tri n nhiều loại cây tr ng v t nuôi có giá trị kinh 

tế cao, đặc biệt là các loại cây ăn trái, hình thành vùng cây ăn trái đặc sản có giá trị 

kinh tế cao của tỉnh Khánh Hoà.  

- Diện tích rừng chiếm tỷ lệ lớn, bên cạnh đó sự phong phú về chủng loại rừng, 

vừa có giá trị về kinh tế vừa có giá trị về bảo t n đa dạng sinh học, mặt khác có một 

phần diện tích của khu bảo t n thiên nhiên Hòn Bà nằm ở 3 xã Sơn Sơn Hiệp, Sơn 

Bình, Sơn Trung có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái, bảo vệ ngu n ghen 

cũng phát tri n kinh tế về nghề rừng, phát tri n du lịch sinh thái. Các sản phẩm khai 

thác từ rừng có giá trị kinh tế rất cao và là ngu n nguyên liệu đ  phát tri n nghề 

truyền thống như: mộc dân dụng, nghề mây tre đan... 

- Môi trường đất, nước, không khí còn khá trong lành, khí h u mát mẻ quanh 

năm, thảm thực v t khá phong phú là điều kiện thu n l i đ  phát tri n du lịch sinh 

thái, thu hút khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng.  
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- Đặc đi m dân cư cộng đ ng với nhiều dân tộc anh em có những nét văn hoá 

mang bản sắc riêng của từng dân tộc, từng vùng miền... tạo nên tính đa dạng về sắc 

thái văn hoá ... đây là một trong những thế mạnh đ  phát tri n du lịch. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI  

2.1. Phân tích khái quát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

- Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, giai đoạn 2011-2015 

tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 8,80%/năm; trong đó nông – lâm – 

thủy sản tăng 8,04%/năm, công nghiệp – xây dựng tăng 9,41%/năm, thương mại dịch 

vụ tăng 11,11%/năm. 

- Theo báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

Kinh tế-xã hội, An ninh-Quốc phòng giai đoạn 2016-2020 của huyện như sau: 

+ Tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn 2016-2020 đạt 8,31%. Trong đó, 

Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,74%, công nghiệp-ti u thủ công nghiệp tăng 

6,22%; thương mại- dịch vụ và du lịch tăng 10,23%. 

 + Đến năm 2020, cơ cấu kinh tế của huyện chuy n dịch theo định hướng 

“Nông nghiệp-dịch vụ, du lịch-công nghiệp, ti u thủ công nghiệp”, trong đó, tỷ trọng 

ngành nông nghiệp chiếm 71,65%; thương mại-dịch vụ và du lịch chiếm 17,07%; 

công nghiệp-ti u thủ công nghiệp chiếm 11,28%. Nhìn chung, trong phát tri n kinh tế 

đã phát huy đư c l i thế về khí h u và thổ nhưỡng ở địa phương đ  từng bước tăng 

dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và giữ vai trò chủ đạo theo kế hoạch đề ra. 

2.2. Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực 

2.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

*. Giai đoạn 2011-2015 

- Nông lâm thuỷ sản là ngành sản xuất chính giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh 

tế của huyện; tổng giá trị sản xuất (GHH) của ngành nông lâm thuỷ sản năm 2015 đạt 

203.300 triệu đ ng, tổng giá trị tăng thêm đạt 118.780 triệu đ ng; tốc độ tăng GTSX 

của ngành giai đoạn 2011 – 2015 đạt 8,04%/năm. 

+ Cây lương thực: Tổng diện tích gieo tr ng năm 2015 đạt 1.872 ha, sản lư ng 

đạt 6.125 tấn; trong đó diện tích lúa gieo tr ng năm 2015 ở mức 495 ha, năng suất 

trung bình 32,2 tạ/ha, sản lư ng đạt 1.582 tấn; ngô gieo tr ng năm 2015 có 1.377 ha, 

sản lư ng đạt 4.543 tấn. 

  + Cây thực phẩm: Diện tích không đáng k , năm 2015 có 60 ha (chủ yếu là rau 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của địa phương); 

 + Cây sắn: Diện tích năm 2015 có 528 ha, sản lư ng đạt 6.310 tấn; 

 + Cây công nghiệp ngắn ngày: Chủ yếu là mía, diện tích năm 2015 có 354 ha, 

sản lư ng đạt 17.700 tấn. 

 + Cây công nghiệp lâu năm g m cà phê, tiêu; trong đó cà phê có 550 ha, sản 

lư ng đạt 1.018 tấn, cây tiêu có 50 ha, sản lư ng đạt 55 tấn; 
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 + Cây ăn quả: Diện tích 1.180 ha, sản lư ng đạt 6.947 tấn, cây ăn quả chủ yếu 

là sầu riêng, chuối, chôm chôm, măng cụt và các loại cây ăn quả khác. 

- Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi của huyện đã có bước phát tri n khá, tạo ra việc 

làm, tăng thu nh p cho nhiều hộ dân. Tuy nhiên, chăn nuôi vẫn chủ yếu phát tri n tự 

phát và theo quy mô hộ gia đình là chính nên hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với 

tiềm năng và l i thế. Bên cạnh đó, việc quản lý, phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ ô 

nhiễm môi trường gặp rất nhiều khó khăn (do phát triển chăn nuôi phân tán). Những 

năm gần đây đã có nhiều chương trình hỗ tr  phát tri n ngành chăn nuôi của huyện 

(hỗ trợ con giống, hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm…) nên số lư ng và chất lư ng 

đàn gia súc gia cầm của huyện đã đư c tăng lên đáng k ; năm 2015 đàn trâu của 

huyện có 235 con, sản lư ng đạt 5,64 tấn, đàn bò có 5.400 con, sản lư ng đạt 116,6 

tấn, đàn heo có 36.000 con, sản lư ng đạt 261 tấn, đàn gia cầm có 36.000 con, sản 

lư ng đạt 41,04 tấn. 

- Lâm nghiệp: Tổng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2015 đạt 21.774 

triệu đ ng (GHH), chiếm 10,7% giá trị sản xuất ngành nông - lâm - nghiệp, trong đó 

tr ng chăm sóc rừng đạt 5.557 triệu đ ng, khai thác gỗ và lâm sản đạt 16.111 triệu 

đ ng, sản phẩm khác từ rừng 106 triệu đ ng.  

*. Giai đoạn 2016-2020 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 8,47% mặc 

dù không đạt theo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra (10%) nhưng đây là một mức tăng trưởng 

khá tốt so với tình hình chung của tỉnh. Trong phát tri n sản xuất nông nghiệp, huyện 

đã thực hiện tốt chủ trương chuy n đổi diện tích cây tr ng hàng năm và cây lâu năm 

kém hiệu quả sang tr ng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Sầu riêng, bưởi da 

xanh, măng cụt, quýt đường, chôm chôm… Trong đó, đã v n động Nhân dân thực 

hiện tốt Quyết định 1609/QĐ-UBND của UBND tỉnh với tổng diện tích chuy n đổi là 

1.063,59ha, trong đó có 153,43 ha theo đề án phát tri n cây ăn quả của huyện nâng 

tổng diện tích cây tr ng bình quân hàng năm đạt 4.967ha (cây hàng năm 1.946ha, cây 

lâu năm 3.020ha), trong đó, diện tích cây sầu riêng là 1.721ha, bưởi da xanh 333ha. 

Đặc biệt, năm 2019 Sầu riêng Khánh Sơn đã đư c tổng hội Nông nghiệp và Phát tri n 

nông thôn Việt Nam cấp giấy chứng nh n đạt danh hiệu thương hiệu vàng Nông 

nghiệp Việt Nam và đăng ký thương hiệu bưởi da xanh trên địa bàn huyện, đ ng thời, 

với chủ trương phát tri n hàng nông nghiệp “sạch” góp phần giúp nhân dân mang lại 

hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. Tổng sản lư ng lương thực có hạt bình quân 

hàng năm đạt 4.247 tấn, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (6.000 tấn). 

- Về chăn nuôi: Do không có đ ng cỏ chăn thả, giá cả không ổn định và chịu 

nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh nên người dân không đầu tư thành trang trại chăn nuôi, 

chủ yếu nuôi theo gia trại nhỏ lẻ, tự cung tự cấp là chính. Đàn gia súc, gia cầm phát 

tri n bình thường không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến cuối 

năm 2020 là 34.650 con. 

- Công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn đư c quan tâm chỉ đạo tri n khai thực 

hiện tốt, trong đó đã tuyên truyền, v n động Nhân dân thực hiện có hiệu quả chương 
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trình tr ng rừng hàng năm và tiến hành khoanh nuôi, bảo vệ tái sinh với diện tích 

rừng hiện có, đ ng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát 

tri n rừng hạn chế thấp nhất việc cháy rừng và xâm chiếm đất rừng trái phép. Đến 

cuối năm 2020, toàn huyện đã tr ng đư c 1.718 ha rừng, (trong đó, nhà nước hỗ tr  

tr ng 514ha/509 hộ, Nhân dân tự tr ng 1.204ha), bình quân hàng năm tr ng đư c 

343,6ha/560ha đạt 61% Kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết giao. Nguyên nhân chỉ tiêu 

tr ng rừng không đạt là do qua tri n khai các hộ có nhu cầu đăng kí tr ng rừng ít. 

Bên cạnh đó, một số hộ tự chuy n đổi từ diện tích tr ng keo sang tr ng các loại cây 

ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Đến năm 2020, độ che phủ rừng của huyện là 

64,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

- Trong giai đoạn 2017-2020, toàn huyện t p trung chuy n đổi cây tr ng từ 

diện tích cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang tr ng cây có giá trị kinh tế 

cao theo quyết định 1609/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí từ ngu n 

ngân sách tỉnh hỗ tr  chuy n đổi cây tr ng là 28.394 triệu đ ng, với tổng diện tích là 

889,2ha. 

- Nhìn chung, cơ cấu nông nghiệp, nông thôn đã có sự chuy n dịch theo hướng 

sản xuất hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực tr ng trọt; bước đầu đã có sự hình thành và 

gắn kết giữa các ngành kinh tế trong nông thôn, tăng nhanh các diện tích cây tr ng có 

giá trị kinh tế cao. 

2.2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp 

*. Giai đoạn 2011-2015 

- Ngành công nghiệp – TTCN của Khánh Sơn có quy mô khá nhỏ so với thực 

trạng phát tri n chung của toàn tỉnh Khánh Hoà. Tuy nhiên, nếu xét trong nội bộ 

huyện thì ngành công nghiệp - ti u thủ công nghiệp cũng đã góp phần không nhỏ vào 

ngu n thu nh p của địa phương. Năm 2015 giá trị sản xuất ngành CN-TTCN đạt 

48.852 triệu đ ng, chiếm 14,28% giá trị sản xuất toàn huyện; toàn huyện có 412 lao 

động trong lĩnh vực công nghiệp, ti u thủ công nghiệp. 

  - Lĩnh vực công nghiệp – TTCN của huyện chủ yếu là công nghiệp khai thác 

đá, chế biến nông lâm sản, sản xuất và phân phối điện nước. 

 - Theo số liệu thống kê năm 2015 toàn huyện có 102 cơ sở sản xuất công 

nghiệp, trong đó nhà nước có 1 cơ sở, tư nhân có 2 cơ sở, cá th  có 99 cơ sở. 

*. Giai đoạn 2016-2020 

- Mức độ phát tri n trong lĩnh vực công nghiệp- ti u thủ công nghiệp ở địa 

phương hạn chế, mức tăng trưởng ch m. Gía trị công nghiệp- ti u thủ công nghiệp 

tăng 6,47%, không đạt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra (12%) 

- Trong giai đoạn này, cụm công nghiệp Sơn Bình đã đưa vào danh mục đ  kêu 

gọi đầu tư, tuy nhiên đến nay không tri n khai đư c, do ngu n kinh phí đầu tư lớn. 

Do thiếu người tổ chức sản xuất việc khôi phục làng nghề, sự cạnh tranh hàng hóa 

trên thị trường không theo kịp hàng ngoại nh p (hiện nay chỉ có 114 cơ sở chế biến 

các loại với tổng số lao động là 157). 
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2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

*. Giai đoạn 2011-2015 

- Năm 2015 giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ (GHH) đạt 53.764 triệu 

đ ng, chiếm 15,72% tổng giá trị sản xuất. 

- Thương mại - dịch vụ của Huyện phát tri n còn ch m do sức mua của người 

dân chưa cao; bên cạnh đó địa hình hi m trở, nằm xa quốc lộ 1, giao thông đi lại gặp 

rất nhiều khó khăn (việc giao lưu kinh tế, vận chuyển hàng hoá của với bên ngoài chỉ 

có thể đi qua con đường duy nhất tỉnh lộ 9). Huyện có 04 ch , nhưng chỉ có 3 ch  

hoạt động có hiệu quả: ch  Tô Hạp, ch  Sơn Lâm và ch  Sơn Bình (chợ Sơn Hiệp 

hầu như không có hoạt động trao đổi hàng hoá). Ch  Tô Hạp có diện tích 3.390 m
2 

xây dựng, có gần 70 hộ kinh doanh tại đây, chủ yếu là kinh doanh các mặt hàng thiết 

yếu: bánh, rau hoa quả, thịt cá, hàng khô, tạp hoá… một vài hộ kinh doanh quần áo, 

mỹ phẩm. Ch  Sơn Lâm diện tích xây dựng 244,8 m
2
, có hơn 40 hộ kinh doanh mua 

bán chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu: rau quả, thịt cá, hàng khô, tạp hoá,… các xã 

còn lại chỉ có cửa hàng, quầy hàng, đi m kinh doanh và cửa hàng kinh doanh thương 

mại 

*. Giai đoạn 2016-2020 

Lĩnh vực Thương mại-dịch vụ và du lịch ở địa phương trong giai đoạn qua đã 

có bước phát tri n mới nhưng chưa đa dạng và quy mô còn nhỏ lẻ, trong đó, nổi b t 

là dịch vụ cung cấp các loại mặt hàng v t tư nông nghiệp, giống cây tr ng phục vụ 

cho nhu cầu sản xuất, phát tri n nông nghiệp của nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, 

hệ thống của hàng Thương mại và các cơ sở buôn bán nhỏ đã có sự phát tri n về số 

lư ng và chủng loại hàng hóa đã kịp thời cung cấp nhu cầu thiết yếu cho Nhân dân. 

Trong giai đoạn này, lĩnh vực du lịch đã có bước hình thành mới, huyện đã phát huy 

đư c tiềm năm l i thế về khí h u, thổ nhưỡng của địa phương với thăm quan các địa 

danh cách mạng kết h p truyền thống văn hóa lâu đời của người bản địa, thăm vườn 

cây ăn trái và danh thắng thác Tà Gụ, đặc biệt là qua lễ hội trái cây Khánh Sơn lần 

thứ nhất 2019 đã thu hút trên 10.000 lư t du khách các địa phương và ngoài tỉnh biết 

đến Khánh Sơn; trên địa bàn huyện từng bước hình thành một số cơ sở dịch vụ lưu 

trú như homestay… Qua đó, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2016-2020 đạt 

322,74 tỷ đ ng và giá trị sản xuất ngành thương mại-dịch vụ và du lịch tăng bình 

quân 10,23%. 

2.3. Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán 

có liên quan đến sử dụng đất 

2.3.1. Dân số 

Theo Niên giám thống kê năm 2019, dân số trung bình toàn huyện có 25.387 

người, m t độ dân số bình quân là 75 người/km
2
.  

+ Theo lãnh thổ: thị trấn Tô Hạp có m t độ dân số cao nhất (278 người/km
2
), 

tiếp đến là xã Ba Cụm Bắc (139 người/km
2
), các xã còn lại đều có m t độ dân số 

thưa, bình quân dưới 100 người/km
2
...   



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

20 

 

 

+ Theo khu vực: dân số thành thị chiếm 18,36%, dân số nông thôn chiếm 

81,64%.  

+ Năm 2019, tỉ lệ tăng dân số trung bình so với năm 2018 của huyện là 102,01%.  

2.3.2. Lao động và việc làm  

Khánh Sơn có ngu n lao động d i dào, năm 2015 có 19.733 người trong độ 

tuổi lao động, chiếm 52,6% tổng dân số. Lao động đang làm việc trong các ngành 

kinh tế có 19.336 người, chiếm tỷ lệ 51,54% tổng dân số, trong đó: 

- Lao động: Năm 2019 số người trong độ tuổi lao động của huyện có 15.614 

người (chiếm 65,0% tổng dân số). Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế có 

15.146 người; trong đó lao động trong lĩnh vực nông nghiệp có 14.230 người (chiếm 

94,0%), lao động phi nông nghiệp có 916 người, chiếm 6,0% tổng số lao động có 

việc làm. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2019 chiếm 24,0%. 

2.3.3. Thu nhập và mức sống  

Theo báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện các chỉ tiêu 

Kinh tế-xã hội, An ninh-Quốc phòng giai đoạn 2016-2020 của huyện: Tổng giá trị sản 

xuất năm 2020 của huyện (theo giá so sánh) là 523.023 triệu đ ng; bình quân giá trị sản 

xuất đạt 20,60 triệu đ ng/người/năm. 

Theo Niên giám thống kê năm 2019: Tổng số hộ nghèo của huyện là 2.320hộ; 

trong đó các xã có số hộ nghèo nhiều là xã Ba Cụm Bắc 418 hộ; xã Thành Sơn 433 

hộ; thị trấn Tô Hạp 302 hộ. Tổng số hộ c n nghèo là 1.470 hộ; trong đó, các xã có số 

hộ c n nghèo nhiều là Ba Cụm Bắc 331 hộ; xã Sơn Trung 222 hộ; xã Sơn Bình 222 

hộ.  

2.4. Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn 

2.4.1. Thực trạng phát triển các khu đô thị  

- Thị trấn Tô Hạp hiện là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá của 

huyện Khánh Sơn, nằm khu vực trung tâm huyện (chủ yếu dọc theo tỉnh lộ 9); với 

diện tích tự nhiên là 1.677,21 ha (đất ở tại đô thị 18,26 ha, chiếm 1,09% diện tích tự 

nhiên) dân số có 4.660 nhân khẩu, m t độ dân số 278 người/km
2
. Hiện cơ sở hạ tầng 

của thị trấn đang đư c đầu tư nâng cấp đ  đáp ứng đư c tiêu chuẩn đô thị loại IV.  

- Trong giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở Đ  án Quy hoạch chung đã đư c 

UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, huyện đã xây dựng đề án Chương trình phát tri n 

đô thị huyện Ninh Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổng ngu n vốn 

đầu tư chương trình phát tri n đô thị giai đoạn 2016-2020 là 145.420 triệu đ ng, chủ 

yếu t p trung đầu tư hoàn thiện phát tri n hạ tầng kỹ thu t các công trình như: kè bảo 

vệ Tô Hạp, nâng cấp đường Hai Bà Trưng, đường Lạc Long Quân, vỉa hè đường Lê 

Duẩn, đường Ngô Quyền, Quảng trường 20-11, nâng cấp ch  mới Tô Hạp…cùng với 

sự quan tâm đầu tư của tỉnh giúp cho bộ mặt đô thị miền núi đư c khang trang hơn. 

 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

21 

 

 

2.4.2. Khu dân cƣ nông thôn 

- Tổng diện tích đất ở thôn năm 2020 có 557,71 ha; chiếm 1,65% diện tích tự 

nhiên; diện tích đất ở tại nông thôn có 139,24ha; chiếm 0,41% diện tích tự nhiên của 

huyện và chiếm 24,97% diện tích khu dân cư nông thôn. Các khu dân cư chủ yếu 

phân bố dọc theo các trục giao thông chính; đa số các công trình phục vụ cho đời 

sống, kinh tế, chính trị của các xã chủ yếu nằm trong khu dân cư nông thôn.  

- Cơ sở hạ tầng thiết yếu trong các khu dân cư nông thôn từng bước đư c quan 

tâm đầu tư đặc biệt với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông mới đã làm 

thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn. Trong giai đoạn 2016-2020 đã đầu tư cho các 

công trình giao thông với số tiền là 3.537 triệu đ ng; các công trình thủy l i là 14.788 

triệu đ ng. 

- Nhìn chung, đa phần các khu dân cư phân bố tương đối h p lý (thuận lợi trong 

sinh hoạt và sản xuất); bên cạnh đó vẫn có một số đi m dân cư cần chỉnh trang sắp 

xếp lại, một số đi m phải di dời một số hộ do nằm trong phạm vi giải toả khi xây 

dựng các công trình công cộng, cũng như nằm trong các khu vực bị ảnh hưởng của 

thiên tai.  

2.5. Phân tích thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

2.5.1. Giao thông 

- Đường tỉnh lộ: Tỉnh lộ 9 (đường tỉnh ĐT.656) là tuyến giao thông huyết 

mạch nối huyện với các huyện khác trong và ngoài Tỉnh; mọi hoạt động giao lưu văn 

hoá kinh tế, trao đổi hàng hóa với bên ngoài đều thông qua tuyến đường này.  Đường 

tỉnh lộ 9 có đi m đầu kết nối với Quốc lộ 1, thành phố Cam Ranh, đi qua huyện 

Khánh Sơn và có đi m cuối kết nối vào đường tỉnh ĐT.707, thuộc địa ph n huyện 

Bác Ái, tỉnh ; đây là tuyến đường chạy trên địa hình đ i núi, qua nhiều đèo dốc khúc 

khửu, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ và an toàn của xe chạy.  

- Đường nội thị: Toàn huyện hiện có 21 tuyến đường nội thị với chiều dài 

24,56km, trong đó nhựa, bê tông xi măng có 21,28 km (chiếm 86,6%), đất có 3,28km 

(chiếm 23,4%). Trong những năm qua các tuyến đường nội thị đư c quan tâm đầu tư 

nên đã đảm bảo đư c nhu cầu đi lại của nhân dân; hiện nay còn 6 tuyến đường nội thị 

là đường đất với tổng chiều dài 5,9km (trong đó đường Đinh Tiên Hoàng, đường Hai 

Bà Trưng cần được ưu tiên đầu tư ). 

- Đường huyện: Tổng số có 10 tuyến với tổng chiều dài 25,4 km, trong đó 

nhựa có 19,41 km (chiếm 76,43%), bê tông xi măng có 2 km (chiếm 7,8%), đất có 

4km (chiếm 15,7%). Các tuyến đường huyện đư c đầu tư khá lâu, thêm vào đó địa 

hình hi m trở và thường xuyên bị hư hỏng bởi các tr n mưa và xói lở nên các tuyến 

đường huyện đã xuống cấp; trong những năm tới cần đầu tư kinh phí đ  nâng cấp 

tuyến đường đ ng thời cần cắm mốc lộ giới tất cả các tuyến. 

- Đường xã: Tổng chiều dài 75,0 km, trong đó nhựa có 6,26 km (chiếm 

8,43%), bê tông xi măng có 40,84 km (chiếm 54,45%), đường đất có 27,9 km (chiếm 

37,2%). 
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- Đường thôn: Tổng chiều dài 51,5km, trong đó nhựa, bê tông xi măng có 

34,19km (chiếm 66,4%), đường đất có 17,3km (chiếm 33,6%). 

- Đường sản xuất: Tổng chiều dài 38,24km, trong đó nhựa, bê tông xi măng có 

0,8km (chiếm 2,0%), đường đất có 37,5 km (chiếm 80%). 

* Bến xe: Bến xe thị trấn Tô Hạp là bến xe chính đ  v n chuy n hành khách và 

hàng hoá nông sản với địa phương bên ngoài. Hiện bến xe nằm giáp ch  Tô Hạp có diện 

tích nhỏ 2.560m
2
 (vị trí không đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai); đ  đáp 

ứng nhu cầu v n chuy n hành khách và hàng hoá nông sản cần quy hoạch một bến xe 

mới (khu vực mở rộng thị trấn tại xã Ba Cụm Bắc, giáp tỉnh lộ 9).  

2.5.2. Thủy lợi và cấp, thoát nƣớc 

- Toàn huyện hiện có 36 công trình thuỷ l i nhỏ (chủ yếu là các đập dâng), 

công suất thiết kế tưới cho khoảng 235 ha; tưới thực tế đư c 182 ha (bằng 52% công 

suất thiết kế), trong đó tưới cho lúa 134 ha, màu và cây công nghiệp 48 ha. Với các 

công trình thuỷ l i hiện có thì huyện Khánh Sơn mới đáp ứng đư c 8% diện tích cây 

hàng năm; nếu tính diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì mới đáp ứng nhu cầu nước 

tưới khoảng 4% diện tích. Diện tích còn lại chủ yếu sử dụng ngu n nước trời hoặc 

người dân bơm tưới từ các sông, suối. 

 Các công trình thuỷ l i chủ yếu là đ p dâng nhỏ trên các suối, bên cạnh đó  

diện tích đất sản xuất nông nghiệp manh mún và có độ dốc lớn không thu n tiện cho 

việc tưới tiêu nên diện tích đất sản xuất nông nghiệp đư c tưới từ các công trình thuỷ 

l i chiếm tỷ lệ thấp. 

- Nhìn chung, hệ thống thủy l i, kênh mương nội đ ng thiếu sự đầu tư đ ng 

bộ, ngu n nước tưới tiêu cho nông nghiệp chủ yếu nhờ vào ngu n nước tự nhiên 

(nước mưa) nên chưa đáp ứng nhu cầu nước tưới cho cây tr ng nhất là vào mùa khô. 

- Tổng diện tích đất thủy l i sử dụng 27,34 ha, chiếm 0,08% DTTN toàn 

huyện. 

2.5.3. Năng lƣợng 

- Hệ thống điện lưới quốc gia đư c kéo về huyện Khánh Sơn từ năm 1995; 

mạng cấp điện từ trạm 110KVA Cam Ranh qua đường dây 35KV về trạm biến áp 

35KV/22KV tại xã Sơn Trung đ  cấp điện trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, 

chương trình phủ điện nông thôn đư c tri n khai đúng tiến độ, hầu hết địa bàn huyện 

đư c phủ lưới điện quốc gia, tỷ lệ hộ dùng điện năm đạt  98%; điện cho sản xuất đã 

đư c đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng đư c cho nhu cầu sản xuất, đặc biệt là các khu 

vực đư c chuy n đổi từ cây hàng năm sang tr ng cây lâu năm tại xã Thành Sơn, Ba 

Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, Sơn Hiệp, Sơn Bình, thị trấn Tô Hạp... Trong những năm 

tới việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (chủ yếu đầu 

tư cho diện tích tr ng cây ăn quả) thì nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất sẽ tăng 

nhanh. Do v y, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới và chất lư ng ngu n điện 

cho sản  xuất đáp ứng nhu cầu người dân. 

- Tổng diện tích đất năng lư ng sử dụng 0,34 ha. 
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2.5.4. Bƣu chính viễn thông 

- Huyện đã có hệ thống cáp điện thoại đến tất cả các xã, thị trấn và hệ thống 

thu phát sóng di động, sóng điện thoại di động đã phủ kín trên địa bàn đảm bảo thông 

tin liên lạc đư c thông suốt. Các công trình bưu chính viễn thông của huyện g m 1 bưu 

điện huyện, 1 trạm viễn thông và 7 bưu điện văn hoá xã với diện tích 0,66 ha. Hiện nay, 

toàn huyện đã đư c kết nối mạng internet tới các xã đảm bảo thu n l i cho hoạt động 

hành chính điện tử. Hệ thống phát thanh, truyền hình đư c phủ sóng cho tất cả các 

xã, thị trấn góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp lu t của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.  

2.5.5. Cơ sở văn hóa 

- Lĩnh vực văn hóa: Hiện trên địa bàn huyện có Trung tâm văn hoá - th  thao, đài 

truyền thanh, truyền hình huyện…công trình văn hoá của xã như: khu văn hoá TT xã 

Sơn Bình, TT văn hóa xã Sơn Lâm, TT văn hoá xã Ba Cụm Nam, các nhà sinh hoạt 

cộng đ ng của các thôn, làng; Các công trình văn hóa còn thiếu và chưa đáp ứng 

đư c nhu cầu của người dân. 

- Thời gian qua huyện đã tổ chức nhiều hoạt động th  dục th  thao hấp dẫn 

phục vụ cho nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của nhân dân nhân dịp Tết cổ truyền và các 

ngày lễ lớn. Hoạt động th  dục th  thao quần chúng, công tác xã hội hoá th  dục th  

thao đư c huyện quan tâm tầng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện 

sức khoẻ của nhân dân. 

- Tổng diện tích Đất xây dựng cơ sở văn hóa đang sử dụng 2,52 ha. Bình quân 

diện tích Đất xây dựng cơ sở văn hóa là 0,99m
2
/người; so với định mức theo thông tư 

01/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và 

đào tạo, cơ sở th  dục th  thao là 0,17 m
2
/người thì cao hơn. 

2.5.6. Cơ sở y tế 

- Mạng lưới y tế đã đư c xây dựng từ huyện xuống xã bảo đảm chăm sóc sức 

khoẻ ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế huyện Khánh Sơn có 

1 Trung tâm y tế huyện ở xã Sơn Trungvới 70 giường bệnh, 1 phòng khám đa khoa 

khu vực tại xã Sơn Lâm, có 10 giường bệnh; 8/8 xã thị trấn đều có trạm y tế xã đạt 

chuẩn. Tiếp tục nâng cao chất lư ng khám chữa bệnh cho nhân dân; đã tiến hành 

khám chữa bệnh cho 27.180 lư t người, trong đó số bệnh nhân nội trú 3.060 người, 

thường xuyên tiêm chủng mở rộng kế quả tiêm đủ liều cho 146/582 trẻ dưới 1 tuổi, 

tiêm viêm gan B cho 115/182 trẻ sơ sinh; 203/182 trẻ sinh ra đư c bảo vệ uốn ván sơ 

sinh; 170/538 phụ nữ mang thai đư c tiêm uốn ván mũi 2 trở lên. 

- Tổng diện tích Đất xây dựng cơ sở y tế đang sử dụng 2,34 ha. Bình quân diện 

tích Đất xây dựng cơ sở y tế là 0,92m
2
/người; so với định mức theo thông tư 01/TT-

BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là 0,71 

m
2
/người thì cao hơn. 
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2.5.7. Cơ sở giáo dục - đào tạo 

Trên địa bàn huyện hiện nay có hệ thống giáo dục với 4 cấp học: Mầm non, 

ti u học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

- Năm 2018, toàn huyện có 22 trường học, trong đó: 09 trường mầm non, 08 

trường ti u học, 04 trường trung học cơ sở, 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú. Công 

tác dạy và học đã có nhiều chuy n biến tích cực, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi và học sinh 

khá giỏi trong các cấp học mỗi năm đều đư c nâng lên. Năm học (2017 – 2018) toàn 

huyện có 7.084 em học sinh đang theo học ở các cấp trong đó b c mầm non 2.194 em, 

b c ti u học  2.788 em, trung học cơ sở 1.889 em, b c THPT 213 em. Ngoài ra còn có 

trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú khánh sơn có 180 em học sinh. Cơ sở v t chất 

trường học đư c tăng cường. Đội ngũ giáo viên đã đư c chuẩn hoá, nâng cao trình độ 

chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.. 

Tổng diện tích đất giáo dục-đào tạo sử dụng 22,56 ha, chiếm 0,1% DTTN toàn 

huyện. Bình quân diện tích Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 8,89m
2
/người; 

so với định mức theo thông tư 01/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường là 5,0 m
2
/người thì cao hơn. 

2.5.8. Cơ sở thể dục - thể thao 

Lĩnh vực th  thao: Đến năm 2019 toàn huyện có 3,32 ha (có 4/8 xã, thị trấn có 

quỹ đất thể thao phục vụ cho nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao của người dân). 

Huyện có một trung tâm văn hóa th  thao tại thị trấn Tô Hạp, có các sân th  thao cấp 

xã, sân bóng chuyền, tuy nhiên diện tích nhỏ và cơ sở v t chất thiếu thốn. Do đó cần 

bố trí mở rộng quỹ đất th  thao, đầu tư cơ sở v t chất hạ tầng đ  đáp ứng nhu cầu. 

Bình quân diện tích Đất xây dựng cơ sở th  dục th  thao là 1,31m
2
/người; so với định 

mức theo thông tư 01/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường là 1,60 m
2
/người thì thấp hơn. 

2.5.9. Chợ 

Trên địa bàn huyện có 4 ch  g m ch  Tô Hạp, ch  Sơn Lâm, ch  Sơn Bình và 

ch  Sơn Hiệp; trong đó có 3 ch  hoạt động hiệu quả (chợ Tô Hạp, Sơn Lâm, Sơn 

Bình), ch  Sơn Hiệp hoạt động không hiệu quả. Qua nhiều năm sử dụng ch  hiện nay 

đều đã xuống cấp, không đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản cần thiết. Trong những năm 

tới các ch  cần đư c cải tạo, nâng cấp đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực 

phẩm, phòng cháy chữa cháy. Tổng diện tích đất ch  sử dụng 1,15 ha. 

2.5.10. Hạ tầng phát triển du lịch, dịch vụ 

- Hiện nay loại hình phát tri n du lịch cộng đ ng trên địa bàn huyện còn ở dạng 

tiềm năng chưa đư c khai thác phát tri n mạnh mẽ đ  phù h p với l i thế của địa 

phương. Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm còn hạn chế, chủ yếu khách du lịch 

tham quan, vui chơi tại thác Tà Gụ kết h p tham quan nhà vườn và đi về trong ngày. 

Quá trình đầu tư phát tri n du lịch tại thác Tà Gụ đang trong quá trình hoàn thiện, 

chưa có cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống tại xã. Các hoạt động cho khách thuê trọ và 

ở chung trong nhà người dân chưa đư c hình thành do t p quán sinh hoạt người dân 

còn ngại khi có khách lạ ở cùng, vệ sinh chưa đảm bảo, trang thiết bị phục vụ khách 
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du lịch còn hạn chế, nh n thức của người dân về phát tri n du lịch cộng đ ng chưa 

cao. Do đó, chủ yếu khách du lịch tham quan, vui chơi đi về trong ngày, cơ sở lưu trú 

còn quá ít nên không đảm bảo điều kiện đ  các công ty lữ hành khai thác các sản 

phẩm du lịch trên địa bàn huyện, khách du lịch chủ yếu khách nhỏ lẻ, tự phát. 

- Bình quân hàng năm có trên 2.500 du khách đến tham quan, vui chơi danh 

lam thắng cảnh Thác Tà Gụ, ngoài du khách nội địa đến từ các địa phương trong và 

ngoài tỉnh, còn có du khách là người nước ngoài đi du lịch theo hình thức “ phư t” 

trên cung đường Lâm Đ ng – Bắc Ái (Ninh Thu n) – Khánh Sơn đến tham quan. 

- Trong giai đoạn 2016-2020 đã hình thành trạm dừng chân tại khu vực đỉnh 

đèo Khánh Sơn (xã Ba Cụm Bắc); đã xây dựng và cải tạo cảnh quan sinh thái cua 

Cây Da xã Ba Cụm Bắc... 

- Theo Niên giám thống kê năm 2020 của huyện Khánh Sơn: Số doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống là 02 doanh nghiệp/06 lao động. Trên địa bàn 

huyện Khánh Sơn hiện nay chỉ có Homestay Khánh Việt, diện tích khoảng 0,60ha; 

tổng số có 29 phòng, hàng năm đón khoảng 200 lư t khách nghỉ. Ngoài ra còn có nhà 

nghỉ Bưu điện, tuy nhiên diện tích nhỏ, số phòng ít và ít tiện nghi nên không đón 

nhiều lư t khách nghỉ. 

2.6. Đánh giá chung 

2.6.1. Thuận lợi 

Qua phân tích, đánh giá các đặc đi m tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên  nh n 

thấy Khánh Sơn có một số l i thế so với các huyện lân c n: 

+ Quỹ đất phát tri n nông, lâm nghiệp lớn, chiếm trên 95% diện tích tự nhiên, đất 

đai, khí h u phù h p với nhiều loại cây tr ng, đặc biệt là các loại cây ăn quả có giá trị 

kinh tế cao như: bưởi, xoài, mít... 

- L i thế về tài nguyên rừng: Khánh Sơn có l i thế đặc biệt về tài nguyên rừng so 

với các địa phương lân c n. Diện tích đất lâm nghiệp lớn, có khu bảo t n thiên nhiên 

Hòn Bà với nhiều chủng loại động thực v t phong phú, thu n l i đ  bảo t n đa dạng sinh 

học. Diện tích phát tri n rừng sản xuất lớn là điều kiện tốt đ  hình thành vùng tr ng cây 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, cây dư c liệu, phát tri n kinh tế rừng, là điều kiện 

lý tưởng đ  hình thành các mô hình sản xuất nông - lâm kết h p, xây dựng nông thôn 

mới...   

- L i thế về vị trí địa lý: Khánh Sơn là một trong những địa bàn chiến lư c về 

quốc phòng của tỉnh và khu vực, là h u phương vững chắc của các tỉnh Tây Nguyên. Có 

Quốc lộ 27C chạy qua, nối liền hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là Nha Trang và 

Đà Lạt. Khánh Sơn có điều kiện thu n l i mở rộng quan hệ giao lưu trao đổi hàng hoá 

và h p tác phát tri n với các tỉnh Tây Nguyên và vùng Duyên hải Nam Trung bộ.  

2.6.2. Khó khăn 

- Địa hình đ i núi dốc, bị chia cắt nhiều, thời tiết diễn biến bất thường, mùa mưa 

thường t p trung nên thường xảy ra lũ, mùa khô kéo dài thường xảy ra hạn hán…  

- Dân cư phân bố rải rác và thưa thớt, do đó phát tri n hệ thống kết cấu hạ tầng gặp 

nhiều khó khăn, đòi hỏi vốn đầu tư cao hơn các địa bàn khác trong tỉnh. 
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- Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, ngu n lực cán bộ khoa học còn nhiều hạn chế, 

t p quán sản xuất khu vực đ ng bào DTTS còn lạc h u, mặt bằng trình độ văn hoá chưa 

cao, nh n thức của đại đa số đ ng bào DTTS tại chỗ còn thấp, nhiều bộ ph n dân cư vẫn 

có tư tưởng ỷ lại, sống dựa vào tr  cấp, không chịu khó trong sản xuất dẫn đến sự hạn 

chế phát tri n chung của nền kinh tế huyện.   

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

- Đối với huyện Khánh Sơn, ảnh hưởng lớn nhất đối với biến đổi khí h u chính 

là hạn hán và mưa lũ bất thường. Nắng nóng, hạn hán kéo dài gây ra nguy cơ sa mạc 

hóa, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp các xã trên địa bàn huyện; làm cho cây 

tr ng bị mất mùa, giảm năng suất, đất sản xuất nông nghiệp nhiều xã do thiếu nước 

tưới phải bỏ hoang, nắng nóng gây nguy cơ cháy rừng, …. Nắng nóng gây ra hạn hán 

kéo dài, thiếu nước ngọt ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và hoạt động chăn nuôi 

của người dân. Lư ng mưa thấp làm cho các h  chứa nước thủy l i không đạt công 

suất thiết kế, hiệu quả tưới các công trình thủy l i đạt thấp.  

- Trong 10 năm qua ảnh hưởng của biến đổi khí h u tác động đến việc sử dụng 

đất trên địa bàn huyện chủ yếu là do hiện tư ng El Nino gây nắng nóng đã xảy ra từ 

năm 2014; trong đó hạn hán nghiêm trọng nhất là năm 2015 và năm 2016, diễn ra vào 

mùa khô hàng năm. Từ mùa mưa năm 2013 các nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói 

chung và huyện Khánh Sơn nói riêng đều thiếu hụt lư ng mưa so với trung bình 

nhiều (TBNN) năm cùng kỳ từ 80 - 280mm. Bước sang năm 2014 tỉnh Khánh Hòa 

tiếp tục đón nh n một năm với lư ng mưa thấp kỷ lục, tất cả các trạm đều thiếu hụt từ 

400 -800mm, trong đó 3 trạm Khánh Sơn, Khánh Sơn và Đ ng Trăng thiếu hụt từ 

600 đến hơn 800mm, thiếu hụt từ 39 - 46%, gần một nửa so với TBNN. Trong năm 

2015 khu vực đ ng bằng ven bi n tình hình mưa có đư c cải thiện, lư ng mưa đạt 

xấp xỉ trên TBNN, nhưng các khu vực trung du và vùng núi phía tây tỉnh lư ng mưa 

vẫn thiếu hụt với lư ng lớn từ 250 - 500mm. 

- Trong khi đó, mực nước sông Cái, Nha Trang, Khánh Hòa theo quan trắc 

ngày 1/3/2015 là 3,32m, chỉ còn 2cm nữa sẽ chạm mực nước thấp nhất lịch sử (vào 

tháng 8.2014) là 3,3m; với tình hình nắng hạn kéo dài và lư ng mưa ít, mực nước 

trên sông Cái có khả năng “chạm đáy” thấp nhất k  từ năm 1977. Các sông khác ở 

Khánh Hòa cũng ở tình trạng tương tự. Trong tháng 1 và 2, lư ng dòng chảy trên các 

sông tỉnh Khánh Hòa thiếu hụt từ 70 - 80% so với lư ng dòng chảy trung bình nhiều 

năm. Tình hình lư ng mưa từ tháng 4 - 8.2015 thấp hơn trung bình các năm từ 20 - 

50%, lư ng dòng chảy trên các sông ở Khánh Hòa đến tháng 8 có khả năng thiếu hụt 

80 - 90%. 

- Năm 2017 do ảnh hưởng của cơn bão số 12 đã gây hư hại hơn 1.000 ha cây 

tr ng tại các xã, thị trấn; hàng trăm căn nhà hư hỏng, đổ s p. Về sản xuất, toàn huyện 

có khoảng 1.081 ha cây tr ng bị thiệt hại, trong đó nhiều nhất là diện tích rừng sản 

xuất (hơn 470 ha), chuối hơn 300 ha, 129 ha sầu riêng… Tổn thất nặng nề nhất là 

những hộ tr ng sầu riêng, bởi phần lớn diện tích bị đổ gãy là những cây từ 7 đến 8 

năm đến hơn 15 năm, đang trong thời kỳ cho thu nh p cao. 
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Phần II 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI  

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI  

1.1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai có 

liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

1.1.1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Thực hiện Công văn số 1092/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/5/2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện; sau khi rà soát các công 

trình, dự án lớn có nhu cầu sử dụng đất trong 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trên địa bàn 

huyện Khánh Sơn so với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã đư c UBND tỉnh 

Khánh Hoà phê duyệt tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 có một số 

thay đổi mục đích sử dụng đất cần điều chỉnh. Đ  đảm bảo sự thống nhất giữa Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với cấp huyện trong 5 năm kỳ cuối (2016-

2020); căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 51 Lu t Đất đai năm 2013, UBND huyện 

Khánh Sơn đã tiến hành rà soát, bổ sung đ  điều chỉnh quy hoạch của huyện đến năm 

2020 cho phù h p với quy định của Lu t Đất đai năm 2013 và phù h p với điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh đến năm 2020. Đến nay công tác l p, điều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Khánh Sơn giai đoạn 2016-2020 đã đư c UBND tỉnh phê 

duyệt. Công tác l p Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện Khánh Sơn 

thực hiện đạt chất lư ng và đảm bảo thời gian đúng theo quy định. Việc lấy ý kiến 

góp ý của nhân dân, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất theo đúng quy định tại Điều 43 Lu t Đất đai năm 2013. 

- Do thực hiện tốt công tác đăng ký nhu cầu và góp ý dự thảo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất từ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn 

huyện. Vì v y, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện có tính liên kết và đ ng 

bộ với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, quy hoạch 

ngành, lĩnh vực có sử dụng đất.  

- Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện luôn đư c quan 

tâm, chú trọng. Các chuyên viên của phòng Tài nguyên và Môi trường, và công chức 

địa chính xã, thị trấn thường xuyên đi ki m tra thực địa, phát hiện và ngăn chặn và xử 

lý kịp thời các trường h p sử dụng đất không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

1.1.2. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất  

- Giao đất:  

+ Đất ở: UBND huyện đã giao đất tái định cư cho 21 hộ, diện tích 0,8 ha tại 

thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc. 

+ Đất sản xuất: UBND huyện đã giao đất cho 122 hộ đ ng bào dân tộc thi u số 

nghèo thiếu đất sản xuất, tổng diện tích giao là 157,01 ha 

- Cho thuê đất: Trên địa bà huyện không có các trường h p thuê đất. 
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- Chuy n mục đích sử dụng đất: Từ năm 01//7/2014 đến 31/12/2020, UBND 

huyện ban hành 193 Quyết định về việc cho phép chuy n mục đích sử dụng đất cho 

các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện tổng diện tích chuy n mục 

đích: 6,59 ha từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. 

1.1.3. Thu hồi đất 

Về công tác thu h i đất đ  xây dựng các công trình, dự án: Từ năm 2014 đến 

năm 2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định thu h i đất đ  xây dựng 30 công 

trình với tổng diện tích thu h i 14.181,25  ha đất của các hộ gia đình, cá nhân và tổ 

chức trên địa bàn huyện. 

1.1.4. Bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất 

Từ năm 2014 đến 2020, UBND huyện đã ban hành các Quyết định phê duyệt 

phương án chi tiết b i thường hỗ tr  tái định cư và hoàn thành công tác b i thường, 

hỗ tr  tái định cư 30 công trình, dự án:  

- Tổng số tiền b i thường, hỗ tr  thiệt hại về đất và tài sản trên đất: 

17.379.787.909 đ ng trong đó: 

 - B i thường, hỗ tr  về đất và tài sản trên đất: 13.250.371.903 đ ng  

 - B i thường, hỗ tr  khác: 4.129.416.006 đ ng 

1.1.5. Đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai 

- Thực hiện Điều 95, Lu t Đất đai năm 2013, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, phối h p với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện làm tốt 

công tác tuyên truyền, v n đ ng người sử dụng đất thực hiện đúng quy định về đăng ký 

đất đai bắt buộc. Tính đến nay toàn bộ các thửa đất đư c đo đạc bản đ  đều đư c kê 

khai, đăng ký theo quy định. 

- Về  đo đạc, l p bản đ , h  sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 

Tính đến nay toàn huyện đã đo đạc, l p Bản đ  địa chính khép kín toàn bộ diện 

tích của huyện. Trong đó: dự án đo đạc đất nông nghiệp và đất ở đô thị đư c thực 

hiện đo từ năm 2005 và hoàn thành năm 2007, diện tích đo là: 469,24 ha; Dự án đo 

đạc đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 đư c thực hiện đo từ năm 2007 và hoàn thành năm 

2009, diện tích đo là 29.714,35 ha; Dự án hoàn thiện và hiện đại hệ thống quản lý đất 

đai Việt Nam (VLAP) đư c thực hiện từ tháng 4/2011 và hoàn thành trong tháng 

12/2013, diện tích đo 3.669,17 ha. Với 3 bộ h  sơ địa chính này, huyện Khánh Sơn đã 

đư c l p h  sơ địa chính theo hệ tọa độ VN 2000 cho  toàn bộ diện tích tự nhiên của 

huyện. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 8/8 xã, thị trấn đã tri n khai thực hiện; 

8/8 xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa chính.  

- Tình hình cấp Giấy chứng nh n QSD đất: Tính đến nay toàn huyện đã cấp đư c 

18.078 Giấy chứng nh n/6.972,5 ha; đã trao cho người sử dụng đất 18.037 giấy chứng 

nh n QSD đất. 
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1.2. Phân tích, đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân 

1.2.1. Kết quả đạt đƣợc 

Trong những năm qua, đư c sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các 

ngành, sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân; cùng với sự đoàn kết nhất trí, năng 

động sáng tạo, tự giác và có tinh thần trách nhiệm của t p th  cán bộ công nhân viên 

chức nên công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã hoàn thành tốt 

các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, cụ th : 

- Công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp lu t đất 

đai trên địa bàn huyện luôn đư c quan tâm, chú trọng, tri n khai và thực hiện tốt. 

Người dân đã có ý thức, trách nhiệm và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của 

người sử dụng đất. 

- Người sử dụng đất chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong công tác kê 

khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất. Các hộ gia đình, cá nhân xin chuy n mục đích sử dụng đất 

đều đư c hướng dẫn, thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính. Tuân thủ các quy định 

về ranh giới sử dụng đất, quy định về chiều cao trên không và độ sâu trong lòng đất. 

Không xảy ra tình trạng lấn chiếm đất các công trình công cộng, đất do các cơ quan 

nhà nước quản lý, sử dụng, đất chưa sử dụng đ  vụ l i. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính về đất đai theo quy định. Chấp hành việc giao lại đất cho nhà nước khi có quyết 

định thu h i đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất mà không đư c gia hạn.  

 - Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ, cải tạo đất, giảm 

thi u sử dụng các hóa chất độc hại gây suy thoái, hủy hoại tài nguyên đất. Không làm 

ảnh hưởng đến l i ích h p pháp của người sử dụng đất có liên quan. 

- Công tác giao đất cho các hộ đ ng bào dân tộc thi u số nghèo thiếu đất sản 

xuất đạt hiệu quả cao, tất cả các thửa đất đã giao đều đư c bà con canh tác tốt, cho 

thu nh p ổn định, nâng cao đời sống, giúp bà con thoát nghèo. Quá trình rà soát, ki m 

tra, giao đất nghiêm ngặt nên không có tình trạng giao đất sai đối tư ng hoặc giao đất 

nhưng không sử dụng.  

1.2.2. Những tồn tại, vƣớng mắc 

- Nh n thức đư c vai trò quan trọng, giá trị của đất đai cũng như những khó 

khăn và phức tạp trong công tác quản lý ngu n tài nguyên trên; đ  khai thác và sử 

dụng hiệu quả, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường 

huyện và các phòng ban ngành liên quan thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về 

đất đai, giải quyết những vấn đề có liên quan theo lu t định; đẩy nhanh tiến độ cấp 

giấy chứng nh n quyền sử dụng đất; thực hiện giao đất cho thuê đất cho các đơn vị, 

tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai… Đảm bảo 

cho người sử dụng đất đư c quyền, nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp lu t quy định, tạo 

điều kiện cho họ giao dịch và tham gia vào thị trường đất đai, thị trường bất động sản 

trong nền kinh tế thị trường. 
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- Huyện Khánh Sơn là huyện miền núi, người đ ng bào dân tộc thi u số 

(Raglai) chiếm khoảng 75% dân số trình độ học vấn còn thấp, sự am hi u pháp lu t 

của người dân còn hạn chế, chưa coi trọng giá trị của Giấy chứng nh n quyền sử 

dụng đất nên dẫn đến tình trạng người dân chưa th t sự mặn mà với việc kê khai đăng 

ký thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất; việc đầu tư thâm canh trong sản 

xuất nông nghiệp còn hạn chế nên giá trị sản phẩm thu đư c trên một đơn vị diện tích 

còn thấp; số nhân lực thực hiện giải quyết các h  sơ của công dân hiện nay còn thiếu 

và hạn chế về trình độ chuyên môn nên việc tiếp nh n, giải quyết h  sơ gặp nhiều khó 

khăn, bất c p.  

1.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà 

nƣớc về đất đai 

Từ thực tiễn quản lý và điều hành trong công tác đất đai giai đoạn 2011-2020, 

đ  nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trong lĩnh vực Quy hoạch và Kế hoạch 

sử dụng đất, cần có những bài học kinh nghiệm như sau: 

- UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường cần công bố công khai quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho người dân đư c biết trên các phương tiện truyền 

thôn, treo bản đ  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp 

xã, phòng Tài nguyên và Môi trường . 

- UBND huyện và phòng Tài nguyên Môi trường nên thường xuyên tiến hành 

tổ chức các buổi hội thảo, t p huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức 

địa chính cấp xã, lãnh đạo UBND xã đ  nâng cao chuyên môn, từ đó hướng dẫn 

người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đất đai đư c tốt hơn. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối h p UBND các xã, thị trấn tăng cường 

công tác xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đ  hạn chế việc người dân sử dụng 

đất sai mục đích, sai quy hoạch làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai tại địa 

phương. 

II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 toàn huyện theo kết quả thống kê đất đai như sau:  

Bi u 02: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   33.853,27 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 28.075,31 82,93 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 39,40 0,12 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC 39,28 0,12 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 2.520,35 7,44 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 5.177,73 15,29 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.029,61 32,58 
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1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.953,82 5,77 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.335,90 21,67 

T. đó  Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  1.471,83 4,35 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 18,50 0,05 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.684,08 4,97 

2.1 Đất quốc phòng CQP 701,43 2,07 

2.2 Đất an ninh CAN 1,70 0,01 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,17 0,00 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,00 0,01 

2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 1,06 0,00 

2.6 
Đất phát tri n hạ tầng cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 282,56 0,83 

  Đất giao thông DGT 197,26 0,58 

  Đất thủy lợi DTL 27,34 0,08 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,52 0,01 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,34 0,01 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 22,56 0,07 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,32 0,01 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,34 0,00 

  Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,66 0,00 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 0,01 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 6,82 0,02 

  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 11,60 0,03 

  Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,04 0,01 

  Đất chợ DCH 1,15 0,00 

2.7 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,29 0,02 

2.8 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 3,43 0,01 

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,47 0,00 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 139,24 0,41 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 18,26 0,05 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,58 0,03 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,12 0,00 

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 518,24 1,53 

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,53 0,00 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 4.093,88 12,09 

Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh 

Sơn 
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2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất chia theo mục đích sử dụng  

a. Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp có 28.075,31ha, chiếm 82,93% diện tích đất tự 

nhiên, bao g m những loại đất sau: 

- Đất tr ng lúa: có 39,4 ha, phân bố chủ yếu tại các xã Sơn Trung (10,52ha); xã 

Sơn Bình (13,25ha) và xã Ba Cụm Bắc (15,63ha). 

- Đất tr ng cây hàng năm khác: có 2.520,35 ha, chiếm 7,44% diện tích đất tự 

nhiên toàn huyện. Các loại cây tr ng chính như mía tím, cây ngô, cây sắn và rau củ 

các loại. Các xã có diện tích t p trung lớn g m: xã Sơn Lâm; xã Sơn Bình; xã Thành 

Sơn Bình... 

- Đất tr ng cây lâu năm (CLN): có 5.177,73 ha, chiếm 15,29% diện tích đất tự 

nhiên, phân bố ở tất cả các xã, thị trấn. Vùng tr ng cây lâu năm t p trung chủ yếu ở 

các xã: xã Ba Cụm Bắc (1.146,77ha); TT Tô Hạp (783,49ha); xã Sơn Bình 

(690,05ha) và xã Sơn Hiệp (680,14ha)… Cây tr ng chủ yếu là các loại cây ăn quả 

(sầu riêng, chuối, bưởi da xanh, chôm chôm…); ngoài ra còn một số loại cây lâu năm 

khác như cà phê, tiêu, điều… 

- Đất lâm nghiệp: Có 20.319,33 ha, chiếm 60,02% diện tích tự nhiên, phân bố 

ở tất cả các xã, thị trấn của huyện. 

+ Đất rừng phòng hộ: có 11.029,61 ha, chiếm 32,58% diện tích tự nhiên, phân 

bố trên địa bàn 7 xã, thị trấn (trừ xã Sơn Trung). Diện tích đất rừng phòng hộ t p 

trung nhiều ở các xã: Thành Sơn (3.928,55ha); xã Sơn Lâm (2.504,35ha); xã Sơn 

Bình (1.683,37ha); xã Ba Cụm Nam (1.633,37ha)... 

+ Đất rừng đặc dụng : có 1.953,82 ha, chiếm 5,77% diện tích tự nhiên, phân bố 

trên địa bàn 3 xã; t p trung khu vực phía Bắc huyện. Diện tích đất rừng đặc dụng ở xã 

Sơn Trung (1.088,32ha); Sơn Hiệp (467,59ha) và xã Sơn Bình (397,91ha). 

Chỉ tiêu đất lâm nghiệp giữa ngành Tài nguyên và Môi trường có sự chênh 

lệch về diện tích đất lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

Nguyên nhân là do khái niệm về đất rừng giữa hai ngành có sự khác nhau. Ngành 

Tài nguyên và Môi trường, thống kê, kiểm kê căn cứ vào các thông tư hướng dẫn do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 hướng 

dẫn về thống kê, kiểm kê đất đai); trong khi đó đất lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp 

thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông tư 

33/2018/TT-BNNPTN ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng). Diện tích rừng do Ngành lâm nghiệp quản lý bao gồm cả diện tích đất có 

rừng và chưa có rừng nên cao hơn số liệu của thống kê đất đai 2020 huyện Khánh 

Sơn. 

+ Đất rừng sản xuất: có 7.335,90 ha, chiếm 21,67% diện tích tự nhiên, phân bố 

trên địa bàn 8 xã, thị trấn. Diện tích đất rừng sản xuất t p trung chủ yếu ở xã Ba Cụm 

Bắc (1.718,58ha); xã Ba Cụm Nam (1.535,62ha); xã Sơn Hiệp (1.008,11ha)... 
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- Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên (RSN): có 1.471,83 ha; phân bố trên địa 

bàn 8 xã, thị trấn; trong đó t p trung chủ yếu ở xã Ba Cụm Nam (471,88ha); xã Sơn 

Bình (268,13ha); xã Sơn Hiệp (246,30ha)... 

* Đất nuôi trồng thuỷ sản (NTS): có 18,5 ha, chiếm 0,1% tổng diện tích tự 

nhiên, chủ yếu là các ao h  phân bố xen trong khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp; 

phân bố trên địa bàn 8/8 xã, thị trấn; trong đó diện tích nhiều ở xã Sơn Trung (5,4ha); 

xã Sơn Hiệp (3,03ha). 

b. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp có 1.684,08 ha, chiếm 4,97% tổng diện tích đất 

tự nhiên, bao g m các loại đất sau: 

*. Đất quốc phòng : có 701,43 ha, chiếm 2,07% diện tích tự nhiên (đất do Tỉnh 

đội, huyện đội quản lý); phân bố trên địa bàn xã Sơn Trung (700ha) và thị trấn Tô 

Hạp (1,43ha).  

*. Đất an ninh: có 1,7ha; chiếm 0,1% diện tích tự nhiên; g m đất xây dựng trụ 

sở Công an huyện tại TT Tô Hạp và cơ sở ở xã Sơn Lâm. 

- Đất thương mại, dịch vụ: có 1,13 ha; phân bố ở thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Bình, 

xã Sơn Lâm. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: có 2,1 ha, phân bố ở thị trấn Tô Hạp, xã 

Sơn Hiệp, xã Sơn Lâm, xã Thành Sơn, xã Ba Cụm Bắc và xã Ba Cụm Nam. 

- Đất phát tri n hạ tầng: Diện tích có 282,56ha; chiếm 0,83% diện tích tự nhiên 

toàn huyện; bao g m các loại đất giao thông, thủy l i, văn hóa, giáo dục, th  thao và 

các loại đất khác như tôn giáo; đất bãi thải, chôn lấp chất thải... Đất hạ tầng phân bố ở 

tất cả các xã và thị trấn của huyện. 

- Đất danh lam thắng cảnh (DDL): có 5,29ha (g m công trình thác Tà Gụ nằm 

tại các xã Sơn Hiệp và Thác nước tạo cảnh qua cua Cây Da tại xã Ba Cụm Bắc). 

- Đất sinh hoạt cộng đ ng (DSH): có 3,43ha (g m các công trình sinh hoạt 

cộng đ ng, trụ sở tổ dân phố phân bố ở 8 xã, thị trấn). 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV): có 0,47 ha (g m đất công viên, 

trung tâm huyện ở TT Tô Hạp). 

- Đất ở tại nông thôn (ONT): có 139,24 ha, chiếm 0,41% tổng tổng diện tích tự 

nhiên, t p trung ở 7 xã; phân bố chủ yếu ở khu vực trung tâm xã, thôn; dọc theo tỉnh 

lộ 9 và các tuyến đường huyện, đường trục xã. 

- Đất ở tại đô thị (ODT): có 18,26 ha, chiếm 0,05% tổng tổng diện tích tự 

nhiên, t p trung ở thị trấn Tô Hạp; phân bố chủ yếu ở khu vực trung tâm huyện; dọc 

theo tỉnh lộ 9. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan (TSC): có 9,58 ha, chiếm 0,03% diện tích tự 

nhiên g m các công trình: trụ sở UBND huyện, UBND cấp xã và các cơ quan hành 

chính thuộc UBND huyện. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp (DTS): có 0,12 ha tại thị trấn Tô 
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Hạp và xã Sơn Hiệp. 

- Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối (SON): có 518,24 ha, chiếm 1,53% diện tích 

tự nhiên; phân bố ở tất cả các xã, thị trấn. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC): có 0,53ha, chiếm 0,1% diện tích tự 

nhiên; phân bố ở các xã Ba Cụm Nam; Ba Cụm Bắc; Sơn Bình; Sơn Hiệp. 

c. Đất chƣa sử dụng: Có 4.093,88 ha, chiếm 12,09% diện tích tự nhiên toàn 

huyện. Đất chưa sử dụng có nhiều tại các xã Thành Sơn, Ba Cụm Nam và Sơn Bình. 

Diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu nằm ở khu vực đ i núi cao, địa hình phức tạp, 

trong ranh giới của các công ty lâm sản, ban quản lý rừng... 

2.1.2. Chia theo đối tƣợng sử dụng 

+ Hộ gia đình cá nhân sử dụng 8.776,88ha; chiếm 25,93% tổng DTTN, g m 

các loại đất: đất nông nghiệp 8.585,04 ha, đất phi nông nghiệp: 160,67ha; đất chưa sử 

dụng 31,17ha. 

+ Tổ chức kinh tế sử dụng 3,07 ha, g m đất: đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 2,07 ha; đất có mục đích công cộng 1,0 ha. 

+ Cơ quan đơn vị của nhà nước sử dụng 726,11 ha; chiếm 2,14% tổng DTTN, 

g m: đất chuyên dùng 723,05ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 3,06ha. 

+ Tổ chức sự nghiệp công l p sử dụng 19.107,65ha, chiếm 56,44% tổng 

DTTN, g m các loại đất: đất nông nghiệp 16.523,19 ha, đất phi nông nghiệp 45,67ha; 

đất chưa sử dụng 2.538,78ha. 

+ Cộng đ ng dân cư và Cơ sở tôn giáo sử dụng 7,51ha, g m các loại đất: đất 

công trình công cộng 0,68ha; đất cơ sở tôn giáo 6,83 ha. 

- Diện tích đất theo đối tư ng quản lý 5.232,05 ha, chiếm 15,46% tổng diện 

tích tự nhiên toàn huyện.  

+ Diện tích do UBND cấp xã quản lý 4.918,18ha; g m các loại đất: đất nông 

nghiệp 2.967,11ha, đất phi nông nghiệp 427,15ha, đất chưa sử dụng 1.523,92ha.  

+ Diện tích do Cộng đ ng dân cư và Tổ chức khác quản lý 313,88 ha; g m các 

loại đất: Đất xây dựng công trình sự nghiệp 1,01ha; Đất có mục đích công cộng 

61,08ha, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 251,78ha. 

2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trƣớc 

Bi u 03: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011-2020            Đvt: ha 

Thứ 

tự 
Mục đích sử dụng 

 

Mã Diện tích 

2010 

Diện tích 

2020 

Biến động 

tăng/giảm 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   33.802,02 33.853,27 51,25 
1 Đất nông nghiệp NNP 24.158,24 28.075,31 3.917,07 
1.1 Đất tr ng lúa LUA 211,97 39,40 -172,57 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC 189,47 39,28 -150,19 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

35 

 

 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 2.092,60 2.520,35 427,75 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 2.381,95 5.177,73 2.795,78 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.695,64 11.029,61 -666,03 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.695,88 1.953,82 257,94 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6.059,73 7.335,90 1.276,17 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 16,23 18,50 2,27 

1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 4,24   -4,24 
2  Đất phi nông nghiệp   PNN  932,46 1.684,08 751,62 

2.1  Đất quốc phòng   CQP  1,91 701,43 699,52 

2.2  Đất an ninh   CAN  0,72 1,70 0,98 
2.3  Đất thương mại, dịch vụ   TMD    1,13 1,13 
2.4  Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp   SKC  2,79 2,10 -0,69 

2.5  Đất sử dụng cho HĐ khoáng sản   SKS  10,00   -10,00 

2.6 
Đất phát tri n hạ tầng cấp trung ương, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
 DHT  173,20 282,56 

109,36 
  Đất giao thông DGT 125,01 197,26 72,25 

  Đất thủy lợi DTL 9,44 27,34 17,90 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,16 2,52 -0,64 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,31 2,34 -0,97 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục-đào tạo DGD 20,52 22,56 2,04 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục-thể thao DTT 3,40 3,32 -0,08 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,34 0,34   

  Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,61 0,66 0,05 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải   DRA  0,70 4,61 3,91 

  Đất cơ sở tôn giáo   TON    6,82 6,82 

  
 Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng  
 NTD  5,10 11,60 

6,50 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,27 2,04 1,77 

  Đất chợ DCH 1,34 1,15 -0,19 

2.7  Đất có di tích lịch sử - văn hóa   DDT  4,82 5,29 0,47 

2.8  Đất sinh hoạt cộng đ ng   DSH    3,43 3,43 

2.9  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng   DKV    0,47 0,47 

2.10  Đất ở tại nông thôn   ONT  105,09 139,24 34,15 

2.11  Đất ở tại đô thị   ODT  15,64 18,26 2,62 

2.12  Đất xây dựng trụ sở cơ quan   TSC  9,22 9,58 0,36 

2.13  Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS    0,12 0,12 

2.14  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    SON  609,07 518,24 -90,83 

2.15  Đất có mặt nước chuyên dùng   MNC    0,53 0,53 

3  Đất chƣa sử dụng   CSD  8.711,32 4.093,88 -4617,44 

Nguồn: Thống kê kê đất đai năm 2010 và 2020 Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
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*. Diện tích tự nhiên toàn huyện Khánh Sơn đến cuối năm 2020 có 

33.853,27ha; tăng 51,25ha so với cuối năm 2010; nguyên nhân là do điều chỉnh địa 

giới hành chính theo Đề án 513  của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

Biểu đồ 01. Xu hướng biến động đất đai giai đoạn 2011-2020 

*. Biến động diện tích đất nông nghiệp: So với năm 2010 diện tích đất nông 

nghiệp tăng 3.917,07ha. Cụ th  g m: 

- Đất tr ng lúa giảm 172,57 ha; trong đó đất chuyên tr ng lúa nước giảm 

150,19ha. Nguyên nhân là tr ng lúa không mang lại hiệu quả kinh tế như các cây hàng 

năm (mía tím, ngô) và cây lâu năm (sầu riêng, chôm chôm, bơ, măng cụt…) nên người 

dân đã thực hiện chuy n đổi cơ cấu cây tr ng. 

- Đất tr ng cây hàng năm tăng 427,75 ha. Nguyên nhân do khai thác đất chưa sử 

dụng vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp (tr ng mía tím, tr ng ngô, các loại rau củ 

quả…). 

- Đất tr ng cây lâu năm tăng 2.795,78ha. Nguyên nhân là khai thác đất chưa sử 

dụng và chuy n đổi nội bộ đất nông nghiệp, lâm nghiệp sang tr ng các loại cây ăn quả 

có giá trị kinh tế cao (sầu riêng, chôm chôm, bơ, măng cụt…). 

- Đất lâm nghiệp: so với năm 2010 tăng 868,08 ha; trong đó: 

+ Đất rừng phòng hộ: so với năm 2010 giảm 666,03 ha (giảm do điều chỉnh 

chức năng rừng và chuy n mục đích sang đất phi nông nghiệp). 

+ Đất rừng đặc dụng: so với năm 2010 tăng 257,94 ha (do mở rộng khu bảo t n 

thiên nhiên rừng đặc dụng Hòn Bà tại 03 xã Sơn Trung, Sơn Hiệp, Sơn Bình). 

+ Đất rừng sản xuất: so với năm 2010 tăng 1.276,17 ha (do tr ng mới rừng và 

chuy n đổi chức năng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất theo Quy hoạch bảo vệ và 

phát tri n rừng giai đoạn 2011-2020). 
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Chỉ tiêu đất lâm nghiệp giữa ngành Tài nguyên và Môi trường có sự chênh 

lệch về diện tích đất lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

Nguyên nhân là do khái niệm về đất rừng giữa hai ngành có sự khác nhau. Ngành 

Tài nguyên và Môi trường, thống kê, kiểm kê căn cứ vào các thông tư hướng dẫn do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 hướng 

dẫn về thống kê, kiểm kê đất đai); trong khi đó đất lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp 

thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông tư 

33/2018/TT-BNNPTN ngày 16/11/2018 quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn 

biến rừng). 

- Đất nuôi tr ng thuỷ sản: so với năm 2010 tăng 2,27 ha do nhân dân đào ao 

nuôi cá, t n dụng các h p thủy. 

- Đất nông nghiệp khác: so với năm 2010 giảm 4,24 ha. 

*. Biến động diện tích đất phi nông nghiệp: So với năm 2010, diện tích tăng 

thêm 751,62ha; cụ th  như sau: 

- Đất quốc phòng tăng 699,52 ha tại xã Sơn Trung. 

- Đất an ninh tăng thêm 0,98 ha tại xã Sơn Lâm và thị trấn Tô Hạp. 

- Đất thương mại, dịch vụ tăng 1,13ha tại các xã Sơn Bình, Sơn Lâm và thị trấn 

Tô Hạp. Do thực hiện các công trình, dự án phát tri n thương mại dịch vụ trong giai 

đoạn 2011-2020. 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp giảm 0,69 ha; đất cho hoạt động 

khoáng sản giảm 10,0ha (nguyên nhân do điều chỉnh lại chỉ tiêu sử dụng đất theo quy 

định tại thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

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

dụng đất).  

- Đất phát tri n hạ tầng tăng 109,36ha: nguyên nhân là do thực hiện nhiều công 

trình hạ tầng sản xuất như: giao thông, thủy l i và hạ tầng xã hội như: giáo dục, bưu 

chính viễn thông, cơ sở tôn giáo, cơ sở dịch vụ xã hội…trên địa bàn huyện. 

- Đất có di tích lịch sử-văn hóa tăng 0,47ha tại xã Ba Cụm Bắc (Thác nước tạo 

cảnh quan cua Cây Da). 

- Đất sinh hoạt cộng đ ng và đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng lần lư t 

là 3,43ha và 0,47ha. Nguyên nhân do điều chỉnh lại các loại đất theo 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 và nguyên nhân khác là việc đầu tư xây dựng các công 

trình nhà sinh hoạt cộng đ ng xã, trụ sở các tổ dân phố của thị trấn Tô Hạp và các 

công trình khu vui chơi giải trí tại khu trung tâm huyện. 

- Đất ở tại nông thôn: so với năm 2010 tăng 85,59 ha. 

- Đất ở tại đô thị: so với năm 2010 giảm 3,13 ha. 

Đất ở tăng thêm 36,77ha (trong đó: đất ở tại nông thôn tăng 34,15ha và đất ở 

tại đô thị tăng 2,62ha) do người dân xây dựng nhà ở theo nhu cầu thực tế.  
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- Đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 0,36ha và công trình sự nghiệp tăng 0,12ha 

là do xây dựng các trụ sở UBND xã và trụ sở các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn các 

xã, thị trấn trong giai đoạn 2011-2020.  

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: giảm 90,83ha so với năm 2010. Nguyên 

nhân là thống kê chính xác diện tích từ các bản đ  khoanh đất (số hóa từ bản đ  địa 

chính hệ tọa độ VN 2000. 

*. Biến động diện tích đất chƣa sử dụng: So với năm 2010 giảm 4.617,44 ha 

do khai thác đưa vào sử dụng trong mục đích nông nghiệp (tr ng rừng đặc dụng, rừng 

sản xuất và các loại cây hàng năm và cây lâu năm) và phi nông nghiệp (đất Quốc 

phòng, đất phát tri n hạ tầng...). 

2.3. Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng, tính hợp lý của việc sử dụng đất 

2.3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trƣờng của việc sử dụng đất 

* Hiệu quả kinh tế:  

- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha/đất sản xuất nông nghiệp (theo giá so 

sánh năm 2010) có xu hướng tăng: Năm 2011 bình quân từ 50 triệu đ ng; đến năm 

2019 tăng lên thành 74,4 triệu đ ng. Thu nh p bình quân/người 2019 đạt là 26 triệu 

đ ng/người/năm và gấp 2 lần năm so năm 2015 (bình quân là 13,14 triệu 

đ ng/người/năm). 

- Trong giai đoạn 2011-2020, việc chuy n đổi cơ cấu cây tr ng tại huyện 

Khánh Sơn diễn ra khá mạnh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, những cây tr ng đư c 

người dân đưa vào sản xuất như mía tím, sầu riêng, bưởi da xanh, quýt đường, chôm 

chôm, bơ, măng cụt…đem lại ngu n thu ổn định. Trong đó, đã v n động Nhân dân 

thực hiện tốt Quyết định 1609/QĐ-UBND của UBND tỉnh với tổng diện tích chuy n 

đổi là 1.063,59ha, trong đó có 153,43 ha theo đề án phát tri n cây ăn quả của huyện 

nâng tổng diện tích cây tr ng bình quân hàng năm đạt 4.967ha (cây hàng năm 

1.946ha, cây lâu năm 3.020ha), trong đó, diện tích cây sầu riêng là 1.721ha, bưởi da 

xanh 333ha. Đặc biệt, năm 2019 Sầu riêng Khánh Sơn đã đư c tổng hội Nông nghiệp 

và Phát tri n nông thôn Việt Nam cấp giấy chứng nh n đạt danh hiệu thương hiệu 

vàng Nông nghiệp Việt Nam và đăng ký thương hiệu bưởi da xanh trên địa bàn 

huyện, đ ng thời, với chủ trương phát tri n hàng nông nghiệp “sạch” góp phần giúp 

nhân dân mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. Riêng trong giai đoạn 2017-

2020, toàn huyện t p trung chuy n đổi cây tr ng từ diện tích cây hàng năm, cây lâu 

năm kém hiệu quả sang tr ng cây có giá trị kinh tế cao theo quyết định 1609/QĐ-

UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí từ ngu n ngân sách tỉnh hỗ tr  chuy n đổi 

cây tr ng là 28.394 triệu đ ng, với tổng diện tích là 889,2ha. 

- Đối với đất phi nông nghiệp: Việc bố trí quỹ đất cơ bản đáp ứng đư c nhu 

cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cư nông thôn, khu đô thị...; việc quản lý tốt 

chuy n mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đã tạo điều kiện thúc 

đẩy kinh tế của huyện phát tri n với mức tăng bình quân 8,39% (giai đoạn 2016-

2020). 
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*. Hiệu quả xã hội: 

 - Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thu t và xã hội từ thành thị đến nông thôn và các 

xã miền núi đư c xây dựng chất lư ng ngày càng tốt và phát tri n đ ng đều. Các tiêu 

chí về Giao thông, thủy l i, điện phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và học t p 

của các xã đến cuối năm 2020 đều đạt chuẩn Nông thôn mới. 

- Đã giải quyết đư c nhu cầu đất ở cho nhân dân (dân số tăng tự nhiên) và xây 

dựng các khu dân cư, giải quyết nhà ở cho các hộ dân đ ng bào phải di dời chỗ ở khi 

thực hiện các dự án và xóa bỏ t p quán du canh du cư.  

 - Việc khai thác tài nguyên đất, rừng,... đã tạo thêm việc làm đ  giải quyết tình 

trạng thất nghiệp và cung cấp nhiều sản phẩm cho xã hội và xuất khẩu. Trong giai 

đoạn 2016-2020 đã có 2442 lao động có việc làm mới; bình quân hàng năm là có 488 

lao động có việc làm mới. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng ngày một tăng, trung bình 

giai đoạn 2016-2020 đạt 62,77%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, đến năm 2020 còn 

24,28% tổng số hộ trên toàn huyện. 

- Việc tri n khai thực hiện chương trình phát tri n du lịch ở địa phương đư c 

Huyện ủy và UBND huyện hết sức quan tâm, chỉ đạo đ ng bộ từ huyện đến cơ sở, 

trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu như: đi m dừng chân đỉnh 

đèo; đường vào khu sinh thái thác Tà Gụ; thành l p đội Mã la; đội văn nghệ; tái hiện 

các phong tục t p quán tốt của người dân địa phương…đ  phục vụ du khách tham 

quan. Chú trọng tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về văn hóa, vùng đất, con người, 

các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu đặc trưng như Sầu riêng, bưởi da xanh, 

mía tím…kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư phát tri n các địa đi m có tiềm năng về du 

lịch của huyện như: Đ i Thông (xã Sơn Bình), khu du lịch sinh thái Thác Tà Gụ (xã 

Sơn Hiệp). Bên cạnh đó UBND huyện đã tri n khai thực hiện tốt các sự kiện như: 

Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam; Hội thao các dân tộc thi u số tỉnh, Liên hoan 

văn hóa Raglai, thi tìm hi u Lu t Di sản văn hóa… 

- Hiệu quả môi trường: 

- Đến cuối năm 2020, toàn huyện đã tr ng đư c 1.718 ha rừng, (trong đó, nhà 

nước hỗ tr  tr ng 514ha/509 hộ, Nhân dân tự tr ng 1.204ha), bình quân hàng năm 

tr ng đư c 343,6ha. Nguyên nhân chỉ tiêu tr ng rừng chưa cao là do qua tri n khai 

các hộ có nhu cầu đăng kí tr ng rừng ít. Bên cạnh đó, một số hộ tự chuy n đổi từ diện 

tích tr ng keo sang tr ng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Đến năm 

2020, độ che phủ rừng của huyện là 60,02%; so với năm 2010 là 57,54% thì tăng cao 

hơn 2,48%.  

- Khu đô thị đư c nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, công tác thu gom chất 

thải, rác thải đư c tiến hành thường xuyên ngày càng tốt hơn đã làm cho môi trường 

đô thị ngày càng sạch đẹp. 

- Một số khu dân cư nông thôn, khu trung tâm xã đã đư c đầu tư xây dựng hệ 

thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư đ  cải thiện môi trường sống. 

 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

40 

 

 

2.3.2. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a. Cơ cấu sử dụng đất 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện năm 2020 là 33.853,27 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp có diện tích 28.075,31 ha, chiếm 82,94%. 

- Đất phi nông nghiệp có diện tích 1.684,08 ha, chiếm 4,97%. 

- Đất chưa sử dụng có diện tích 4.093,88 ha, chiếm 12,09%. 

Với cơ cấu sử dụng đất theo các mục đích sử dụng đất năm 2020 của huyện 

Khánh Sơn có những mặt tích cực và hạn chế sau: 

 

Biểu đồ 02. Cơ cấu sử dụng đất năm 2020 huyện Khánh Sơn 

* Mặt tích cực 

 - Đất đang sử dụng cho các mục đích nông lâm nghiệp và phi nông nghiệp 

chiếm tỷ lệ cao hơn, đất chưa sử dụng chiếm tỷ lệ thấp hơn trong tổng diện tích tự 

nhiên (đất đang sử dụng chiếm 87,91%, đất chưa sử dụng chiếm 12,09%). 

- Trong nông nghiệp, đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao với 72,37% là phù h p 

với điều kiện đất đai của huyện miền núi phần lớn là đ i núi cao, đất dốc, địa hình 

chia cắt mạnh. 

* Mặt hạn chế 

- Trong cơ cấu chung, tỷ lệ đất chưa sử dụng còn chiếm 12,09%, trong đó chủ 

yếu là đất đ i núi có địa hình dốc, chia cắt và tầng đất mỏng là yếu tố hạn chế rất lớn 

đến việc khai thác sử dụng cũng như trong việc chống suy thoái, rửa trôi bảo vệ môi 

trường đất. 

- Trong cơ cấu đất phi nông nghiệp đang sử dụng, đất phát tri n hạ tầng chiếm 

tỷ lệ còn thấp (16,78%) cho thấy mức độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thu t, hạ tầng xã 

hội của huyện còn thấp, chưa đáp ứng đư c nhu cầu phát tri n kinh tế-xã hội của 

huyện. 

28.075 

1.684 

4.094 

Năm 2020 

Đất NN 

Đất PNN 

Đất CSD 
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b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội 

- Trong nhóm đất Nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn 

(60,02% diện tích tự nhiên); r i đến diện tích đất tr ng cây lâu năm 15,29% diện tích 

tự nhiên và cuối cùng là diện tích các loại đất tr ng cây hàng năm khác, đất tr ng lúa, 

đất nuôi tr ng thủy sản. Đó là xu hướng phù h p với sự phát tri n của các loại cây 

tr ng hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nh p lớn cho người dân. Diện tích 

đất tr ng lúa có diện tích nhỏ, ngày càng thu hẹp do hiệu quả kinh tế thấp hơn so với 

các cây tr ng khác trong nhóm đất nông nghiệp. 

- Trước sức ép của sự gia tăng dân số tự nhiên nhu cầu sử dụng đất ở trên địa 

bàn huyện ngày càng tăng. Hiện nay các khu dân cư phát tri n theo hướng tạo thành 

các khu dân cư lớn tại trung tâm xã và các thôn ven các trục đường giao thông và các 

khu dân cư đô thị đã đư c quy hoạch chỉnh trang, mở rộng và đầu tư xây dựng đ  đáp 

ứng nhu cầu tăng dân số đô thị, tái định cư do giải toả đ  thực hiện các dự án về giao 

thông liên huyện, liên tỉnh; các dự án về chỉnh trang đô thị, phát tri n cụm công 

nghiệp-ti u thủ công nghiệp và các khu du lịch-dịch vụ.. của huyện trong những năm 

tới. Tuy nhiên vấn đề t n tại của đất ở hiện nay là một số xã vẫn còn các đi m dân cư 

có quy mô nhỏ, phân bố phân tán, không thu n tiện giao thông và phát tri n cơ sở hạ 

tầng (giao thông, cấp nước, cấp điện, và các công trình phục vụ cộng đ ng...) cần có 

phương án quy hoạch chi tiết đi m dân cư và tiến hành đầu tư đ ng bộ hạ tầng đ  

phát tri n bền vững trong thời gian tới. 

- Đất thương mại dịch vụ (1,13ha) và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

(2,10ha) có diện tích còn khá nhỏ, so với tiềm năng đ  phát tri n du lịch sinh thái, 

hình thành các cụm công nghiệp, ti u thủ công nghiệp thì chưa đáp ứng đư c. Trong 

kỳ quy hoạch sẽ tiến hành xây dựng các khu du lịch có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có 

điều kiện thu n l i hình thành các tuor du lịch sinh thái đã đư c định hướng trong 

Quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế xã hội của huyện đến năm 2025 và trong Nghị 

Quyết Đại hội Đảng bộ huyện giai đoạn 2020-2025.  

- Đất phát tri n hạ tầng:  

+ Mạng lưới giao thông phân bố tương đối h p lý và đ ng đều. Tuy nhiên, đa 

số các tuyến đường hiện nay đều hẹp chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và v n chuy n hàng 

hoá lâu dài cần đư c mở rộng cho phù h p. Trong giai đoạn tới cần đư c quy hoạch 

và thực hiện đầu tư xây dựng thêm các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh đ  thu n l i 

cho việc đi lại và giao thương hàng hóa nông sản.  

+ Đất thủy l i tuy có tăng trong giai đoạn 2011-2020 nhưng vẫn chưa đáp ứng 

đư c nhu cầu thực tế của huyện. Đối với huyện Khánh Sơn, đ  có th  phát tri n các 

cây ăn quả đặc sản trong các năm tới thì phải khắc phục tình trạng thiếu đất nước, hạn 

hán vào mùa khô. Do đó, việc đầu tư xây dựng thêm các h  chứa nước và hệ thống 

kênh tưới là điều hết sức cần thiết. 
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c. Tình hình đầu tƣ về vốn, vật tƣ, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại 

cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Trong giai đoạn 2017-2020, toàn huyện t p trung chuy n đổi cây tr ng từ 

diện tích cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang tr ng cây có giá trị kinh tế 

cao theo quyết định 1609/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng kinh phí từ ngu n 

ngân sách tỉnh hỗ tr  chuy n đổi cây tr ng là 28.394 triệu đ ng, với tổng diện tích là 

889,2ha. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Tỉnh và 

huyện đã hỗ tr  cho Nhân dân phát tri n sản xuất với tổng kinh phí là 68.213 triệu 

đ ng; đầu tư xây dựng dân sinh là 55.558 triệu đ ng (giao thông: 3.537 triệu đ ng; 

thủy l i: 14.788 triệu đ ng; Nước sinh hoạt: 27.847 triệu đ ng và trụ sở UBND xã 

Thành Sơn: 9.386 triệu đ ng). 

- Chương trình phát tri n kinh tế-xã hội vùng đ ng bào dân tộc thi u số và 

miền núi giai đoạn 2016-2020: Tổng số vốn thực hiện chương trình là 107.348 triệu 

đ ng, hỗ tr  sản xuất, nhân rộng mô hình phát tri n kinh tế hộ gia đình, hỗ tr  nhà ở, 

đào tạo nghề lao động nông thôn, xây dựng công trình giao thông, thủy l i, điện đ  

phục vụ sản xuất và v n chuy n nông sản của người dân. 

- Về phát tri n đô thị: Tổng ngu n vốn đầu tư chương trình phát tri n đô thị 

giai đoạn 2016-2020 là 145.420 triệu đ ng, chủ yếu t p trung đầu tư hoàn thiện phát 

tri n hạ tầng kỹ thu t các công trình như: kè bảo vệ Tô Hạp, nâng cấp đường Hai Bà 

Trưng, đường Lạc Long Quân, vỉa hè đường Lê Duẩn, đường Ngô Quyền, Quảng 

trường 20-11, nâng cấp ch  mới Tô Hạp… 

2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại và nguyên nhân trong việc sử dụng đất 

2.4.1. Những tồn tại trong sử dụng đất 

- Quỹ đất sản xuất nông nghiệp của các xã không nhiều, do điều kiện về địa 

hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, đa số phải canh tác trên đất có độ dốc khá cao, ảnh 

hưởng đến việc tưới tiêu, v n chuy n v t tư nông nghiệp... 

- Theo quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuy n ba loại rừng tỉnh Khánh Hòa, nhiều 

khu vực đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của người dân cũng nằm trong ranh giới 

03 loại rừng (ví dụ: thôn Tha Man xã Ba Cụm Bắc; thôn Liên Bình xã Sơn Bình...).  

- Phát tri n sản xuất nông nghiệp của huyện chưa th t sự bền vững, sức cạnh 

tranh kém, thị trường tiêu thụ sản phẩm nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa kỹ thu t trong sản 

xuất còn hạn chế, giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. 

- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai ở một số địa phương còn chưa 

chặt chẽ, tình trạng xây dựng ngoài quy hoạch và trái phép vẫn còn xảy ra. Tình trạng 

khai thác khoáng sản, đá xây dựng, cát vẫn còn t n tại ở một số địa phương. 

2.4.2. Nguyên nhân của tồn tại trong sử dụng đất 

- Do điều kiện tự nhiên khó khăn nên ảnh hưởng đến việc sản xuất của người 

dân, quỹ đất hạn chế nên phải canh tác ở độ dốc cao và địa hình phức tạp. 
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- Việc l p quy hoạch lâm nghiệp còn nhiều bất c p, chưa sát với thực tế sản 

xuất tại địa phương và gây khó khăn cho việc sinh hoạt, sản xuất của người dân. Khi 

l p phương án quy hoạch cần có sự tham gia của cộng đ ng dân cư, lấy ý kiến của 

các đơn vị liên quan đến sử dụng đất tại địa phương. 

-   thức thực hiện Pháp lu t đất đai (trong đó có quy hoạch) của người dân còn 

chưa cao. Công chức địa chính tại các xã thường xuyên thay đổi, số lư ng ít (từ 1 đến 

2 người), chuyên môn chưa cao nên công tác quản lý, c p nh t thông tin biến động 

đất đai; thống kê đất đai gặp nhiều khó khăn, ch m tiến độ, độ chính xác không cao. 

2.4.3. Giải pháp khắc phục tồn tại trong sử dụng đất 

- Kiến nghị trong các năm tới cần bóc tách đất lâm nghiệp và giao quyền quản 

lý, sử dụng cho UBND các xã và các hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo các hộ dân đều 

có đất sản xuất. Khu vực đư c bóc tách cần lựa chọn có địa hình thích h p (dưới 15
0
, 

tầng canh tác trên 50cm). 

-  n định cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và xã. Tăng 

cường lực lư ng cán bộ có trình độ chuyên môn; tổ chức thường xuyên các lớp t p 

huấn đ  nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ địa chính cấp huyện, xã. Thường 

xuyên tuyên truyền, phổ biến Lu t Đất đai đến người dân, nâng cao ý thức chấp hành 

Lu t, xử phạt nghiêm các trường h p vi phạm. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT KỲ TRƢỚC 

3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

a. Chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

- Căn cứ Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Khánh Sơn. 

- Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và KHSD 

đất năm đầu của kỳ điều chỉnh của huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. 

- Căn cứ thống kê đất đai năm 2020 của huyện Khánh Sơn. 

Bi u 4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

ĐCQH 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng/ 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

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

1 Đất nông nghiệp 27.317,37 28.075,31 757,94 102,77 

1.1 Đất tr ng lúa 50,00 39,40 -10,60 78,80 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước 50,00 39,28 -10,72 78,56 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

44 

 

 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

ĐCQH 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng/ 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác 1.123,90 2.520,35 1.396,45 224,25 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm 3.563,12 5.177,73 1.614,61 145,31 

1.4 Đất rừng phòng hộ 12.892,00 11.029,61 -1.862,39 85,55 

1.5 Đất rừng đặc dụng 1.881,65 1.953,82 72,17 103,84 

1.6 Đất rừng sản xuất 7.790,32 7.335,90 -454,42 94,17 

T. đó  Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên    1.471,83 1.471,83  

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  16,39 18,50 2,11 112,87 

2 Đất phi nông nghiệp 2.074,80 1.684,08 -390,72 81,17 

2.1 Đất quốc phòng 707,85 701,43 -6,42 99,09 

2.2 Đất an ninh 6,55 1,70 -4,85 25,95 

2.3 Đất cụm công nghiệp 10,00 0,00 -10,00 0,00 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ 18,21 0,17 -18,04 0,93 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12,85 2,00 -10,85 15,56 

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 20,00 1,06 -18,94 5,30 

2.7 Đất sản xuất v t liệu xây dựng… 3,89 0,00 -3,89 0,00 

2.8 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 569,10 282,56 -286,54 49,65 

  Đất giao thông 224,65 197,26 -27,39 87,81 

  Đất thủy lợi 86,72 27,34 -59,38 31,53 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa 4,05 2,52 -1,53 62,22 

  Đất xây dựng cơ sở y tế 2,26 2,34 0,08 103,54 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 28,43 22,56 -5,87 79,35 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 10,96 3,32 -7,64 30,29 

  Đất công trình năng lượng 0,35 0,34 -0,01 97,14 

  Đất công trình bưu chính, viễn thông 1,08 0,66 -0,42 61,11 

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa 162,06 0,00 -162,06 0,00 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải 10,70 4,61 -6,09 43,08 

  Đất cơ sở tôn giáo 5,98 6,82 0,84 114,05 

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, … 22,29 11,60 -10,69 52,04 

  Đất cơ sở khoa học-công nghệ 3,61 0,00 -3,61 0,00 

  Đất cơ sở dịch vụ xã hội 2,04 2,04 0,00 100,00 

  Đất chợ 3,92 1,15 -2,77 29,34 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh 8,30 5,29 -3,01 63,73 

2.10 Đất sinh hoạt cộng đ ng 5,79 3,43 -2,36 59,24 

2.11 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,26 0,47 -2,79 14,42 

2.12 Đất ở tại nông thôn 198,41 139,24 -59,17 70,18 

2.13 Đất ở tại đô thị 26,71 18,26 -8,45 68,36 

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 10,07 9,58 -0,49 95,13 

2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN 1,24 0,12 -1,12 9,68 

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  465,48 518,24 52,76 111,33 

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng 0,56 0,53 -0,03 105,66 

2.18 Đất phi nông nghiệp khác 6,52 0,00 -6,52 0,00 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

ĐCQH 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng/ 

giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

3 Đất chƣa sử dụng 4.460,59 4.093,88 366,71 108,96 

Nguồn: - ĐCQH sử dụng đất năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

            - Thống kê đất đai năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

Kết quả thực hiện : 

- Có 9/45 chỉ tiêu đạt >= 100% (chiếm 20,0%) g m: Nhóm đất nông nghiệp có 

05 chỉ tiêu (đất nông nghiệp; đất tr ng cây lâu năm, Đất tr ng cây hàng năm khác; đất 

rừng đặc dụng, đất nuôi tr ng thủy sản); nhóm đất phi nông nghiệp có 03 chỉ tiêu (Đất 

xây dựng cơ sở y tế; Đất cơ sở tôn giáo; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối) và đất chưa 

sử dụng. 

- Có 13/45 chỉ tiêu đạt trên 70-100% (chiếm 28,89%); g m nhóm đất nông 

nghiệp có 04 chỉ tiêu (Đất tr ng lúa; Đất chuyên tr ng lúa nước; Đất rừng phòng hộ; 

Đất rừng sản xuất) và nhóm đất phi nông nghiệp có 9 chỉ tiêu (Đất phi nông nghiệp; 

Đất quốc phòng; Đất giao thông; Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; Đất công 

trình năng lư ng; Đất cơ sở dịch vụ xã hội; Đất ở tại nông thôn; Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan và Đất có mặt nước chuyên). 

- Có 06/45 chỉ tiêu đạt 50-70% (chiếm 13,33%); g m nhóm đất phi nông nghiệp 

(Đất xây dựng cơ sở văn hóa; Đất công trình bưu chính, viễn thông; Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất danh lam thắng cảnh; Đất sinh hoạt 

cộng đ ng; Đất ở tại đô thị). 

- Có 17/45 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chiếm 37,78%); g m nhóm đất nông nghiệp 

có 01 chỉ tiêu (Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên); nhóm đất nông nghiệp có 16 chỉ 

tiêu (Đất an ninh; Đất cụm công nghiệp; Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; Đất sản xuất v t liệu xây 

dựng, làm đ  gốm; Đất phát tri n hạ tầng; Đất thủy l i; Đất xây dựng cơ sở th  dục th  

thao; Đất có di tích lịch sử - văn hóa; Đất bãi thải, xử lý chất thải; Đất cơ sở khoa học-

công nghệ; Đất ch ; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng; Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp; Đất phi nông nghiệp khác). 

Nhận xét:  

*. Đất Nông nghiệp: Kết quả thực hiện đạt 102,77%, cao hơn so với Điều chỉnh 

QH đư c duyệt là 757,94ha. Chỉ tiêu đất Nông nghiệp cao hơn so với chỉ tiêu ĐCQH 

đư c duyệt là do trong kỳ chưa thực hiện hết các công trình, dự án đất phi nông nghiệp 

(các công trình giao thông, các h  thủy l i, cụm công nghiệp, khu dân cư...) nên chưa 

chuy n đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; nguyên nhân khác là do ki m kê 

đất đai 2019 và thống kê đất đai năm 2020 đã xác định chính xác diện tích đất chưa sử 

dụng đưa vào cho các mục đích nông nghiệp và lâm nghiệp nên diện tích đất nông 

nghiệp tăng thêm. 
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- Chỉ tiêu đất tr ng lúa: Diện tích đất tr ng lúa thấp hơn so với quy hoạch đư c 

duyệt 10,60 ha (trong đó diện tích chuyên tr ng lúa nước thấp hơn 10,72 ha). Nguyên 

nhân là do diện tích đất tr ng lúa manh mún, kém hiệu quả, nên người dân đã chuy n 

đổi sang đất tr ng cây hàng năm và đất tr ng cây lâu năm trong các năm qua. 

 
Biểu đồ 03. Đánh giá kết quả thực hiện ĐCQH SDĐ đến năm 2020 

- Chỉ tiêu đất tr ng cây hàng năm, đất tr ng cây lâu năm lần lư t cao hơn so với 

quy hoạch đư c duyệt là 1.396,45 ha và 1.614,61 ha. Nguyên nhân chính là trong các 

năm qua người dân đã khai thác đất chưa sử dụng, đất rừng chuy n đổi ra khỏi quy 

hoạch đất lâm nghiệp cho mục đích tr ng cây hàng năm và cây ăn quả có giá trị kinh tế 

cao, cây ăn quả đặc sản của địa phương. 

- Chỉ tiêu đất lâm nghiệp: Diện tích đất lâm nghiệp thấp hơn so với Quy hoạch 

đư c duyệt là 2.244,64 ha. Trong đó: diện tích rừng phòng hộ thấp hơn 1.862,39 ha; 

đất rừng sản xuất thấp hơn 454,42 ha; rừng đặc dụng cao hơn 72,17 ha. Nguyên nhân 

dẫn đến chỉ tiêu rừng thấp hơn so với quy hoạch là do ki m kê đất đai 2019 và thống 

kê đất đai năm 2020 đã c p nh t lại ranh giới 03 loại rừng theo quyết định số 

1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết 

quả rà soát, chuy n loại rừng tỉnh Khánh Hòa; c p nh t các biến động đất đai liên quan 

đến việc chuy n đổi đất rừng sang đất sản xuất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. 

*. Đất phi nông nghiệp: Kết quả thực hiện đạt 81,17%, thấp hơn so với Điều 

chỉnh QH đư c duyệt là 390,72ha. Trong đó các chỉ tiêu thực hiện thấp như: đất an 

ninh 25,95%; đất Thương mại dịch vụ 6,21%; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

16,34%... Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp do trong kỳ Quy hoạch thiếu vốn Ngân 

sách đ  đầu tư thực hiện các công trình, dự án phục vụ cho l i ích công cộng; đối với 

các dự án thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh, công nghiệp là do chưa có nhà đầu 

tư vào thực hiện dự án... 

- Chỉ tiêu đất an ninh: Kết quả thực hiện đạt 25,95%; thấp hơn Quy hoạch đư c 
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duyệt 4,85 ha. Nguyên nhân là chưa thực hiện các dự án công an huyện cơ sở 2, công 

an phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn...Dự kiến chuy n tiếp thực hiện các dự án 

này trong quy hoạch giai đoạn 2021-2030. 

- Chỉ tiêu đất cụm công nghiệp: Trong giai đoạn 2016-2020 chưa thực hiện đư c 

dự án cụm công nghiệp Sơn Bình tại xã Sơn Bình, đề nghị chuy n tiếp sang giai đoạn 

2021-2030, tiếp tục kêu gọi đầu tư đ  thực hiện dự án. 

- Chỉ tiêu đất cho hoạt động khoáng sản và đất sản xuất v t liệu xây dựng: Trong 

kỳ quy hoạch chưa thực hiện việc khai thác do chưa có nhà đầu tư vào khảo sát và thực 

hiện dự án. Đề nghị chuy n tiếp thực hiện các dự án khai thác khoáng sản và v t liệu 

xây dựng theo quyết định 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.  

- Chỉ tiêu đất phát tri n hạ tầng: Chỉ tiêu thực hiện đạt ở mức trung bình 

(49,65%), thấp hơn 286,54 ha so với quy hoạch đư c duyệt. Nguyên nhân là do thiếu 

vốn đầu tư xây dựng các công trình về h  thủy l i, đ p dâng, các công trình Đất có di 

tích lịch sử - văn hóa tại thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Bình; các sân th  thao xã, thôn; các 

công trình về nghĩa trang huyện, nghĩa trang các xã. Trong kỳ quy hoạch 2021-2030 

chuy n tiếp thực hiện các dự án h  chứa nước Sơn Trung, Sơn Hiệp, Sơn Bình; các 

công trình trường học như Trường THPT cánh Tây huyện, các khu vực di tích lịch sử 

văn hóa tại thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Bình... 

- Chỉ tiêu đất ở tại nông thôn, ở tại đô thị: Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất ở tại đô 

thị và đất ở tại nông thôn ở mức trung bình khá (68-70%) so với quy hoạch đư c 

duyệt. Những khu vực thu n l i cho việc xây dựng khu dân cư, tái định cư đã đư c 

thực hiện và đưa vào sử dụng trong các năm qua. Việc chuy n mục đích sử dụng đất 

tuân thủ theo kế hoạch hàng năm đư c UBND tỉnh phê duyệt vào cuối của năm trước, 

nên người dân đư c thực hiện chuy n mục đích từ đầu năm sau. 

*. Đất chưa sử dụng: Kết quả thực hiện đạt 108,96%; cao hơn so với chỉ tiêu 

Điều chỉnh QH đư c duyệt là 366,71ha. Trong kỳ đã thực hiện tốt việc đưa đất chưa sử 

dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp và các dự án đất phi 

nông nghiệp. 

b. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

Bi u 5: Kết quả thực hiện chuy n mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng(+)/

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp 1.252,51 857,60 -394,91 68,47 

1.1 Đất tr ng lúa 22,96 1,85 -21,11 8,08 

  Tr. đó: đất chuyên lúa nước 22,96   -22,96   
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng(+)/

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác 263,19 49,68 -213,51 18,88 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm 237,43 17,50 -219,93 7,37 

1.4 Đất rừng phòng hộ 122,37 318,35 195,98 260,16 

1.5 Đất rừng đặc dụng 0,24 27,72 27,48 11.549,54 

1.6 Đất rừng sản xuất 604,96 442,32 -162,64 73,12 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản 1,36 0,16 -1,20 12,11 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp  

2.1 
Đất tr ng lúa chuy n sang đất tr ng 

cây lâu năm   12,13 12,13  

2.2 
Đất tr ng lúa chuy n sang đất tr ng 

rừng   8,54 8,54  

2.3 
Đất  tr ng lúa chuy n sang đất nuôi 

tr ng thuỷ sản 0,33 2,51 2,18 759,93 

2.4 
Đất tr ng cây hàng năm khác chuy n 

sang đất nuôi tr ng thuỷ sản   0,56 0,56  

2.5 
Đất rừng phòng hộ chuy n sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng   364,46 364,46  

2.6 
Đất rừng sản xuất chuy n sang đất 

nông nghiệp không phải là rừng 670,10 2.889,90 2.219,80 431,26 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 

đất ở chuyển sang đất ở   0,41 0,41  
Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

            - Thống kê đất đai năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

Nhận xét:  

- Diện tích đất nông nghiệp chuy n sang đất phi nông nghiệp đạt 68,47% so với 

kế hoạch đề ra, thấp hơn 394,91 ha; trong đó: 

+ Các loại đất chuy n nhiều như đất rừng sản xuất 442,32ha; đất rừng phòng hộ 

318,35ha, đất tr ng cây hàng năm 49,86ha. Diện tích đất rừng đặc dụng chuy n sang 

đất phi nông nghiệp chủ yếu cho mục đích Quốc phòng tại xã Sơn Trung (khu vực 

quân sự rộng 700 ha, do kết quả ki m kê đất đai năm 2019 theo bản đ  do Ban chỉ huy 

quân sự huyện cung cấp). Diện tích đất sản xuất nông nghiệp chuy n sang cho các mục 

đích công cộng là chủ yếu (đất giao thông, thủy l i, đất ở...) 

 + Nguyên nhân tỷ lệ chuy n mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp chưa cao là do trong kỳ quy hoạch chưa thực hiện đư c hết những công trình, 

dự án như các h  thủy l i, cụm công nghiệp, khu du lịch dịch vụ... 

- Diện tích Chuy n đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp chủ yếu 

là đất rừng chuy n sang đất nông nghiệp không phải là rừng (tr ng cây hàng năm và 

cây lâu năm là chính). Trong kỳ quy hoạch người dân đã chuy n đổi diện tích đất rừng 

kém hiệu quả sang tr ng cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế và hiệu quả cao. Những 
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diện tích chuy n đổi còn lại là do điều chỉnh sai xót trong quá trình ki m kê đất đai 

giữa kỳ 2014 và 2019, các khoanh đất ki m kê năm 2014 chưa chính xác đư c điều 

chỉnh lại trong kỳ ki m kê năm 2019. 

- Diện tích Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuy n sang đất ở: thực hiện 

đư c 0,41ha.  

c. Kết quả thực hiện đƣa đất CSD vào sử dụng giai đoạn 2011-2020 

Bi u 6 : Kết quả thực hiện đưa đất CSD vào sử dụng trong giai đoạn 2011-2020 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Diện tích 

kế hoạch 

đƣợc duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

Tăng(+)/

giảm (-) 
Tỷ lệ (%) 

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

  Tổng diện tích (1)+(2) 6.475,83 5.458,85 -1.016,98 84,30 

1 Đất nông nghiệp 6.380,67 5.436,27 -944,40 85,20 

1.1 Đất tr ng lúa 2,33   -2,33   

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác 57,00 769,47 712,47 1.349,94 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm 113,98 479,26 365,28 420,48 

1.4 Đất rừng phòng hộ 1.952,83 2.194,16 241,33 112,36 

1.5 Đất rừng đặc dụng 406,68 469,76 63,08 115,51 

1.6 Đất rừng sản xuất 3.847,85 1.523,50 -2.324,35 39,59 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản   0,13 0,13  

2 Đất phi nông nghiệp 95,16 22,58 -72,58 23,72 

2.1 Đất quốc phòng 45,88 0,01 -45,87 0,02 

2.2 Đất cụm công nghiệp 2,92   -2,92   

2.3 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 35,51 1,72 -33,79 4,85 

2.4 Đất bãi thải, xử lý chất thải 4,70   -4,70   

2.5 Đất ở tại nông thôn 2,50   -2,50   

2.6 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 1,54 5,67 4,13 368,18 

2.7 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   15,17 15,17  

2.8 Đất phi nông nghiệp khác 0,01   -0,01   
Nguồn: - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

            - Thống kê đất đai năm 2020 huyện Khánh Sơn. 

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 thực hiện đạt tỷ lệ 84,30%; thấp hơn 1.016,98 ha. Trong đó: Đất chưa 

sử dụng đưa vào mục đích nông nghiệp đạt 85,20% (chủ yếu khai thác đ  tr ng rừng, 

tr ng cây hàng năm, cây lâu năm); Đất chưa sử dụng đưa vào mục đích phi nông 

nghiệp là 23,72% (chủ yếu là các loại đất phát tri n hạ tầng, đất nghĩa trang, nghĩa 

địa và điều chỉnh lại khoanh đất các dòng sông, suối trên địa bàn huyện). 
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3.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

*.  Theo chỉ tiêu sử dụng đất 

Theo Quyết định số 513/QĐ-UBND, ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khánh Sơn: Diện 

tích đất nông nghiệp có 24.634,81 ha, kết quả thực hiện năm 2020 đạt 28.075,34 ha, 

tăng 3.440,53 ha, tỷ lệ đạt 113,97%; Đất phi nông nghiệp có 1.686,31 ha, kết quả thực 

hiện năm 2020 đạt 1.684,05 ha, giảm 2,26 ha, tỷ lệ đạt 99,87 %. 

Bi u 7: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 

hoạch đƣợc 

duyệt năm 

2020 (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), giảm 

(-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

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

100% 

  Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3)   33.852,76 33.853,25 0,49 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 24.634,81 28.075,34 3.440,53 113,97 

1.1 Đất tr ng lúa  LUA 157,06 39,40 -117,66 25,09 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 153,70 39,28 -114,42 25,56 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 1.270,84 2.520,37 1.249,53 198,32 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 3.209,04 5.177,74 1.968,70 161,35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.282,63 11.029,60 -253,03 97,76 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.917,95 1.953,82 35,87 101,87 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 6.780,71 7.335,91 555,21 108,19 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS 16,58 18,50 1,92 111,58 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.686,31 1.684,05 -2,26 99,87 

2.1 Đất quốc phòng CQP 700,00 701,43 1,43 100,20 

2.2 Đất an ninh CAN 0,78 1,70 0,92 217,95 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,83 1,12 -3,71 23,25 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,09 2,10 1,01 192,66 

2.5 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 329,94 282,56 -47,38 

85,64 

 - Đất giao thông DGT 215,96 197,26 -18,70 91,34 

 - Đất thuỷ lợi DTL 42,72 27,34 -15,38 64,00 

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,24 2,52 2,28 1.050,00 

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,32 2,34 0,02 100,86 

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 21,79 22,56 0,77 103,53 

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  DTT 6,55 3,32 -3,23 50,69 

 - Đất công trình năng lượng DNL 0,50 0,34 -0,16 68,00 

 - Đất công trình bưu chính, viễn thông  DBV 0,75 0,66 -0,09 88,00 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 5,61 4,61 -1,00 82,17 

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 4,45 6,82 2,37 153,26 

 - 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng NTD 25,86 11,60 -14,26 44,86 

 - Đất cơ sở khoa học - công nghệ DKH 0,00 0,00 0,00  

 - Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,04 2,04 0,00 100,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích kế 

hoạch đƣợc 

duyệt năm 

2020 (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), giảm 

(-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

 - Đất chợ  DCH 1,15 1,15 0,00 100,00 

2.6 Đất danh lam thắng cảnh DDL 4,80 5,29 0,49 110,21 

2.7 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 4,79 3,43 -1,36 71,61 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   0,47 0,47  

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 133,90 139,25 5,35 104,00 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 16,82 18,26 1,44 108,56 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,26 9,58 -0,68 93,37 

2.12 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp DTS 0,35 0,12 -0,23 33,14 

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 478,19 518,21 40,02 108,37 

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,56 0,53 -0,03 94,64 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 7.531,64 4.093,86 -3.437,78 54,36 

Nguồn: (*) Diện tích theo kết quả thống kê đất đai ngày 31/12/2020 của huyện Khánh Sơn.  

            (**) Theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 13/3/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

*.  Theo danh mục công trình dự án 

- Công trình, dự án đã thực hiện: Theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 

13/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 của huyện Khánh Sơn; Danh mục công trình bổ sung tại Công văn số 

9265/UBND-XDNĐ, ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt bổ 

sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Khánh; Danh mục công trình bổ sung tại Công văn số 11868/UBND-XDNĐ, ngày 

09/11/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 cấp huyện. Theo đó, tổng số công trình đã thực hiện xong có 24 công trình, dự 

án. 

Bi u 8: Danh mục công trình, dự án đã thực hiện trong KHSD đất năm 2020 

STT Tên công trình Mã QH 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm 

1 Trạm ki m lâm Sơn Trung (dự án bảo vệ và phát 

tri n rừng khu vực Hòn Bà) 
DTS 0,03 Xã Sơn Trung 

2 Nối tiếp đường BTXM từ nhà bà Kẽm đi khu 

sản xuât Chà Là thôn Tha Mang 
DGT 2,00 

Xã Ba Cụm 

Bắc 

3 
Đường BTXM đi vào khu sản xuất nghĩa trang 

thôn Tha Mang 
DGT 2,00 

Xã Ba Cụm 

Bắc 

4 
Nối tiếp đường BTXM từ đường Cao Văn Bé 

vào khu 7 hộ thôn Dốc Gạo 
DGT 0,04 TT Tô Hạp 

5 Đường từ Trường Sơn Ca  đến thôn Dốc Gạo DGT 0,50 TT Tô Hạp 

6 Đường từ nhà ông Tuấn Phương đến rẩy ông Sét DGT 0,18 TT Tô Hạp 

7 Đường Mê Linh vào rẩy ông Bính  DGT 0,08 TT Tô Hạp 

8  Nhà sinh hoạt cộng đ ng thôn Ma O DSH 0,17  Xã Sơn Trung 
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STT Tên công trình Mã QH 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm 

9 
Mở rộng đường thôn Xà Bói (từ trường Ti u học 

đến đường liên xã) 
DGT 0,22  Xã Sơn Hiệp 

10 Đường vào khu sản xuất Hòn Dung  DGT 1,55 Xã Sơn Hiệp 

11 Đường BTXM vào trục nội đ ng thôn Tà Gụ DGT 0,72 Xã Sơn Hiệp 

12 
Đường BTXM từ nhà ông Khuyến đến đất ông 

Cưỡng 
DGT 0,72 Xã Sơn Hiệp 

13 Xây dựng thác Tà Gụ TMD 4,00  Xã Sơn Hiệp 

14 
Đường từ đất Mấu H ng Ngạnh đến đất Bo Bo 

Minh Xanh 
DGT 0,10  Xã Sơn Bình 

15 
Đường từ nhà Cao Văn Tịnh đến nhà Bo Bo Thị 

Thắm 
DGT 0,11  Xã Sơn Bình 

16 
Đường từ trường Ti u học đến ao cá bà Nguyễn 

Thị Thanh 
DGT 0,22  Xã Sơn Bình 

17 Đường vào khu nghĩa trang thôn Tha Mang DGT 0,23 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

18 
Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Suối 

Chinh (giai đoạn II) 
DGT 0,23 

Xã Ba Cụm 

Nam 

19 
Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông 

thị trấn 
DGT 2,27 TT Tô Hạp 

20 
Nâng cấp đường BTXM thôn Tà Gụ, xã Sơn 

Hiệp 
DGT 1,00 Xã Sơn Hiệp 

21 Xây dựng nghĩa trang huyện Khánh Sơn NTD 4,00 Xã Sơn Trung 

22 
Xây dựng Quảng trường – Công viên khu vực 

trước Đài tưởng niệm huyện Khánh Sơn 
DGT 0,24 TT Tô Hạp 

23 
Đường từ đường liên xã đi khu sản xuất thôn 

Chi Chay xã Sơn Trung 
DGT 0,61 Xã Sơn Trung 

24 Đường ven đài tưởng niệm DGT 0,27 TT Tô Hạp 

- Công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp qua kế hoạch năm 2021: Tổng số công 

trình, dự án chưa thực hiện trong năm kế hoạch 2020, đề nghị chuy n tiếp qua kế 

hoạch năm 2021 có 29 công trình, dự án, cụ th  như sau: 

Bi u 9: Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện, đề nghị chuy n tiếp kế 

hoạch năm 2021 

STT Tên công trình Mã QH 
Diện tích 

(ha) 
Địa điểm (thôn, xã) 

1 
Đường Trần Bình Trọng vào khu sản xuất 

cuối thôn Tà Lương 
DGT         0,07  TT Tô Hạp 

2 Đường Đinh Tiên Hoàng DGT         5,00  TT Tô Hạp 

3 Đường D9 DGT         2,96   Xã Sơn Trung 

4 
Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn 

Trung 
DTL         1,00  Xã Sơn Trung 

5 Đường từ nhà ông Mạnh đến đất ông Sinh DGT         0,80  Xã Sơn Hiệp 
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STT Tên công trình Mã QH Diện tích 

(ha) 

Địa điểm (thôn, xã) 

6 
Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đ ng sản 

xuất mía tím thôn Hòn Dung 
DTL         0,15  Xã Sơn Hiệp 

7 
Đường từ nhà ô Cao Xuân Đệ đến đ ng 

ruộng suối Sóc 
DGT         0,17   Xã Sơn Bình 

8 
Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn 

Bình 
DTL         1,00  Xã Sơn Bình 

9 
Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà 

Giang II, xã Thành Sơn 
DGT         2,20   Xã Thành Sơn 

10 Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn Tha Mang) NTD         2,00   Xã Ba Cụm Bắc 

11 Trụ sở UBND xã Ba Cụm Bắc TSC         0,08  Xã Ba Cụm Bắc 

12 
Đường từ nhà ông Mấu Bông đi nội đ ng 

thôn A Thi,  
DGT         0,15  Xã Ba Cụm Bắc 

13 Nhà cộng đ ng thôn Suối Me DSH         0,10   Xã Ba Cụm Nam  

14 Nhà văn hóa thiếu nhi xã Ba Cụm Nam DVH         0,24   Xã Ba Cụm Nam  

15 
Kè bảo vệ sông Tô Hạp (đoạn qua TT Tô 

Hạp, xã Sơn Hiệp)  
 DTL          2,20  Xã Sơn Hiệp 

16 
Đường Hai Bà Trưng (đoạn ngã ba nhà máy 

nước đến ngã ba đường Lê Duẩn) 
DGT         0,43  TT Tô Hạp 

17  Đường từ đ p KNó đi khu sản xuất Chi Chay   DGT          0,40   Xã Sơn Trung  

18 
Đường từ cầu tràn Suối Lớn xã Ba Cụm 

Nam đến xã Ba Cụm Bắc 
DGT       10,00  Xã Ba Cụm Nam 

19 
Đường BTXM xã Sơn Bình (vào khu căn cứ 

địa cách mạng Tỉnh ủy) 
DGT         4,11  Xã Sơn Bình 

20 Đường vào khu sản xuất Hòn Dung DGT         0,90  Xã Sơn Hiệp 

21 
Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Apa 

1 
DGT         2,00  Xã Thành Sơn 

22 

Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua TT Tô 

Hạp và xã Sơn Hiệp (giai đoạn 3: Đoạn 2C, 

2D, 2E, 2F, 2G, 2H - thuộc xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn) 

DTL         2,17  Xã Sơn Hiệp 

23 Kè bảo vệ khu dân cư thôn Hòn Dung DTL         2,00  Xã Sơn Hiệp 

24 H  chứa nước đầu làng Ka Tơ DTL       10,00  Xã Ba Cụm Nam 

25 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Sơn Bình DVH         0,70  Xã Sơn Bình 

26 Trung tâm Văn hóa-Th  thao xã Thành Sơn DVH         1,70   Xã Thành Sơn 

27 
Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Ba Cụm 

Bắc 
DVH         0,60  Xã Ba Cụm Bắc 

28 Trường mầm non Anh Đào DGD         0,30   Xã Thành Sơn 

29 Xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp NTD         2,00  Xã Sơn Hiệp 

- Công trình, dự án đề nghị không chuyển tiếp qua kế hoạch năm 2021: Tổng 

số công trình, dự án đề nghị không chuy n tiếp qua kế hoạch năm 2021 có 05 công 

trình, dự án, cụ th  như sau: 

Bi u 10: Danh mục công trình, dự án không chuy n tiếp kế hoạch năm 2021 

Stt Tên công trình 
Mã 

QH 

Diện tích 

(ha) 

Địa điểm 

(thôn, xã) 

1 Đường nối tiếp BTXM từ rẫy ông Hạnh đến cổng DGT         0,61  Xã Sơn 
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bản suối Ka ró (giai đoạn 1) Trung 

2 
Đường từ đất Bo Bo Dương đến ruộng Suối Sóc 

(Nâng cấp đường Liên Hòa xã Sơn Bình) 
DGT         0,51  

Xã Sơn 

Bình 

3 Mở đường từ tỉnh lộ 9 vào khu sản xuất Apa I DGT         2,50  
Xã Thành 

Sơn 

4 
Chuy n mục đích đât trạm y tế xã Thành Sơn 

sang đất ở nông thôn 
ONT         0,04  

 Xã Thành 

Sơn 

5 

Cho thuê đất thực hiện dự án cải tạo nhà máy xử 

lý nước Thị trấn Tô Hạp, g m (văn phòng chi 

nhánh giao dịch, văn phòng làm việc....) 

TMD         0,06  TT Tô Hạp 

b. Chỉ tiêu chuyển mục đích trong KHSD đất năm 2020 

Đất nông nghiệp chuy n sang phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

tổng diện tích đất nông nghiệp chuy n sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp 53,97 ha, 

kết quả thực hiện 21,97 ha, đạt 40,71% so với kế hoạch đư c duyệt. 

Bi u 11: Kết quả thực hiện chuy n mục đích sử dụng đất trong năm 2020 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Kế hoạch 

CMĐ sử 

dụng đất 

đƣợc 

duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) (ha) 
Tỷ lệ (%) 

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

1 
Đất nông nghiệp chuyển 

sang đất phi nông nghiệp 
NNP/PNN                       

53,97  21,97 -32,00 40,71 

1.1 Đất tr ng lúa LUA/PNN 
                         

2,98  0,18 -2,80 6,04 

  Tr. đó: đất chuyên lúa nước LUC/PNN 
                         

2,98  0,18 -2,80 6,04 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK/PNN 
                      

21,98  7,30 -14,68 33,20 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN/PNN 
                      

17,74  5,04 -12,70 28,40 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 
                      

11,28  

                         

9,46  

                       -

1,82 

                      

83,88  

2 

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất trong nội bộ đất nông 

nghiệp 

  

    

  Trong đó:       

 

Đất rừng sản xuất chuy n 

sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng 

RSX/NKR                       

98,08  

                             

-               -98,08 

                             

-    

3 

Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 

PKO/OCT                          

0,04  

                             

-    

                       -

0,04 

                             

-    

c. Chỉ tiêu đƣa đất chƣa sử dụng vào sử dụng trong KHSD đất năm 2020 

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất chưa sử 

dụng khai thác đưa vào sử dụng 0,28 ha; kết quả thực hiện đạt 0,095 ha, đạt 33,93 %  
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Bi u 12: Kết quả đưa đất CSD vào sử dụng các mục đích năm 2020 

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Kế hoạch đƣa 

đất chƣa sử 

dụng và sử dụng 

đƣợc duyệt (ha) 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện 

tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

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

A Tổng cộng diện tích (A=1+2)   0,28 0,095 
 

33,93 

1 Đất nông nghiệp NNP     

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,28 0,095 
 

33,93 

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,06 0 
 

- 

2.2 Đất phát tri n hạ tầng DHT 0,22 0,095 
 

43,18 

d. Công trình 3 năm chƣa thực hiện 

Bi u 13: Danh mục công trình, dự án đăng ký 3 năm liên tục chưa thực hiện, đề 

nghị chuy n tiếp kế hoạch năm 2021 

STT Tên công trình Mã QH 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm (thôn, 

xã) 

1 Đường D9 DGT 2,96 Xã Sơn Trung 

2 
Đường từ nhà ô Cao Xuân Đệ đến đ ng ruộng 

suối Sóc 
DGT 0,17 Xã Sơn Bình 

3 
Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà 

Giang II, xã Thành Sơn 
DGT 2,20 Xã Thành Sơn 

4 Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn Tha Mang) NTD 2,00 Xã Ba Cụm Bắc 

5 

Kè bảo vệ sông Tô Hạp (đoạn qua TT Tô 

Hạp, xã Sơn Hiệp) – Kế hoạch năm 2021 điều 

chỉnh làm 2 giai đoạn 

DTL 2,20 Xã Sơn Hiệp 

Căn cứ vào KHSD đất năm 2020 đư c UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 

513/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tổng số có 13 công 

trình; đến cuối năm 2020 có 8 công trình đã thực hiện (07 công trình đã thực hiện 

xong và 01 công trình đang thực hiện sẽ chuy n tiếp sang năm kế hoạch 2021: Đường 

từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà Giang II, xã Thành Sơn); có 06 công trình chưa 

thực hiện, trong đó chuy n tiếp sang năm kế hoạch 2021: 05 công trình, 01 công trình 

không chuy n tiếp: Chuyển mục đích đất trạm y tế xã Thành Sơn sang đất ở nông 

thôn. 

Tổng số công trình (công trình đang thực hiện dở dang và công trình chưa thực 

hiện) chuy n tiếp sang năm kế hoạch 2021 là 05 công trình. 

3.2. Đánh giá những mặt đƣợc, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc 

3.2.1. Đánh giá những mặt đƣợc trong thực hiện QHSD đất đến năm 2020 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 đạt khá cao (đất nông nghiệp đạt 102,77%, đất phi nông nghiệp đạt 81,17%). 
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Trong đó: 

+ Đối với đất nông nghiệp: Tiềm năng đất dành cho sản xuất nông nghiệp đư c 

khai thác triệt đ  trong 10 năm (tr ng lúa, cây hàng năm, cây lâu năm). Đất nông nghiệp 

đư c sử dụng khá triệt đ , h p lý và hiệu quả (tr ng chuối, chôm chôm, sầu riêng)... 

Việc đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng: thủy l i, đường giao thông, cung cấp 

điện... đã tạo điều kiện cho các ngành, nhân dân khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai vào 

phát tri n nông nghiệp.  

+ Đối với đất phi nông nghiệp: Việc bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu xây dựng 

kết cấu hạ tầng, phát tri n thương mại, dịch vụ du lịch, chỉnh trang và xây dựng mới 

các khu dân cư đô thị, nông thôn. Đất phi nông nghiệp đư c sử dụng đúng yêu cầu, 

mục đích sử dụng, quản lý chặt chẽ việc chuy n đất sản xuất nông nghiệp sang các 

mục đích phi nông nghiệp, nhất là việc sử dụng đất chuyên tr ng lúa nước từ khi có 

chủ trương tăng cường, quản lý sử dụng đất lúa, hạn chế sử dụng đất chuyên tr ng lúa 

nước vào các mục đích phi nông nghiệp. Ngu n thu từ đất đai đã góp phần thực hiện 

đầu tư đư c nhiều khu dân cư, xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn. 

 - Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều công trình, dự án đ  

khai thác tiềm năng đất đai vào sản xuất kinh doanh; phát tri n du lịch, dịch vụ; mở 

rộng đất ở cho nhân dân và phát tri n thị trường bất động sản…  

 - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng 10 năm qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế 

- xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương (theo báo cáo tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 

40,2% đầu năm 2011 xuống còn 14,97% cuối năm 2015; trong giai đoạn 2016-2020 

đã giảm số hộ nghèo từ 3.550 hộ xuống còn 2.320 hộ vào cuối năm 2019).  

- Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch đư c thực hiện tốt, không xảy ra tình 

trạng vỡ quy hoạch, đầu tư xây dựng không đúng quy hoạch, kế hoạch. Phòng Tài 

nguyên và Môi trường của huyện thường xuyên ki m tra việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. Thông qua công tác ki m tra, phát hiện những dự án, quy hoạch 

chưa phù h p đ  điều chỉnh và đề xuất điều chỉnh kịp thời. Thực hiện việc giao đất, 

cho thuê đất, cấp giấy chứng nh n sử dụng đất, giấy chứng nh n đầu tư ...với thủ tục 

nhanh gọn, đúng quy định tạo điều kiện thu n l i cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. 

Bên cạnh đó việc xử lý nghiêm các trường h p vi phạm về đất đai; thu h i đất đối với 

chủ đầu tư ch m đầu tư, sử dụng sai mục đích hoặc đ  đất hoang hóa, sử dụng kém 

hiệu quả cũng tăng niềm tin cho người dân địa phương. Vì v y, công tác l p và thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện đã từng bước đư c đi vào cuộc sống, 

đư c người dân quan tâm và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đư c duyệt. 

3.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện QHSD đất 

đến năm 2020 

- Diện tích chuy n mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp mới đạt 68,47% là do tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước gặp 

nhiều khó khăn, nên thiếu vốn đầu tư đ  khai thác tiềm năng đất đai vào phát tri n 

kinh tế-xã hội. Một số công trình lớn cấp quốc gia, cấp tỉnh chưa thực hiện trên địa 

bàn huyện như: xây dựng cụm công nghiệp Sơn Bình, h  Sơn Trung, h  Tà Lương, 
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khu liên H p th  thao, các tuyến đường theo quy hoạch xây dựng thị trấn Tô 

Hạp…nên chưa tạo ra sự đột phá cho phát tri n các ngành, lĩnh vực khác của huyện. 

- Các ngành thường đưa ra nhu cầu sử dụng đất khá lớn cho kỳ quy hoạch 

nhằm đón đầu các dự án nhưng lại không xác định đư c ngu n vốn đầu tư nên tính 

khả thi chưa cao.  

- Do đặc thù là huyện miền núi, kinh tế kém phát tri n, giao thông đi lại gặp rất 

nhiều khó khăn nên việc thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp là rất hạn chế. 

- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện chịu sự phân bố chỉ tiêu của quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh (đối với các chỉ tiêu chính) nhưng một số chỉ tiêu phân bổ của cấp 

Trung ương cho tỉnh và huyện chưa sát với nhu cầu thực tế của địa phương dẫn đến 

quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn (như chỉ tiêu đất lâm nghiệp, đất sản xuất 

kinh doanh, đất khoáng sản, đất phát tri n hạ tầng...). Việc đưa ra nhiều công trình 

lớn nhưng không thực hiện gây khó khăn cho người dân trong quá trình sử dụng đất. 

Đối với các công trình phi nông nghiệp (đất ở) người dân sẽ không đư c xây dựng, 

sửa chữa hoặc trao đổi buôn bán, thế chấp. Trong khi đất đai là tài sản lớn của người 

dân, nhiều hộ khi có nhu cầu vốn đ  phát tri n sản xuất đã không th  thế chấp đ  vay 

ngân hàng... 

3.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất sử dụng đất kỳ tới 

- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt 

chẽ từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh, cấp huyện. Tất cả các công trình, dự án khi thực 

hiện thu h i đất, giao đất, cho thuê đất, chuy n mục đích sử dụng đất do cấp trên trực 

hiện phải thông báo cho cấp dưới biết đ  phối h p thực hiện cho tốt và c p nh t kịp 

thời. Các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ cho huyện phải 

phù h p với điều kiện thực tế của địa phương đ  nâng cao tính khả thi của phương án 

quy hoạch.  

- Quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến sử dụng đất phải thống 

nhất với quy hoạch sử dụng đất và ngư c lại QHSD đất phải đư c xây dựng trên cơ 

sở dự báo nhu cầu sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất; định hướng phát 

tri n đầu tư xây dựng các công trình của các Sở, ban ngành của tỉnh trên địa bàn 

huyện và xã; đ ng thời với tổng h p nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực 

theo quy định của Lu t Đất đai. 

 - Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai 

đ  tạo điều kiện thu n l i cho các nhà đầu tư và nhân dân khai thác tiềm năng đất đai, 

chuy n mục đích sử dụng đất thu n l i hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 

- Các cấp, các ngành cần huy động mọi ngu n lực, vốn đầu tư đ  thực hiện các 

công trình, dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, KHSD đất đ  

đạt đư c mục tiêu phát tri n của từng ngành, lĩnh vực đề ra. 

- Tài liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch của các ngành sau khi phê duyệt phải 

giao cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường lưu trữ, sử dụng đ  đảm bảo sự thống 
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nhất trong công tác quản lý, sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát tri n kinh tế-xã hội của 

địa phương. 

IV. TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 

4.1. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực nông nghiệp 

4.1.1. Khả năng mở rộng đất sản xuất nông nghiệp   

*. Tiềm năng đất có khả năng phát tri n sản xuất nông nghiệp của Khánh Sơn 

như sau: 

- Tổng diện tích đất có độ dốc dưới 25
0
, tầng dày từ 50cm trở lên (đất có khả 

năng sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp) của huyện có 8.110 ha (chiếm 

23,96% diện tích tự nhiên).  

- Đất đang sử dụng sản xuất nông nghiệp là 7.755,98ha (trong đó có diện tích 

đất nương rẫy và đất trồng cây lâu năm đang trồng trên đất lâm nghiệp).   

- Diện tích đất có khả năng sản xuất nông nghiệp đã sử dụng bố trí dân cư, xây 

dựng hạ tầng và dự kiến sử dụng làm đất ở, đất xây dựng hạ tầng đến năm 2030  

khoảng 1.000 ha. 

- Như v y, hiện nay người dân trên địa bàn huyện đã khai thác gần hết quỹ đất 

có th  sản xuất nông nghiệp. Đ  có th  mở rộng đất sản xuất nông nghiệp, tr ng cây 

lâu năm có giá trị kinh tế cao thì cần phải mở rộng quỹ đất sản xuất tới độ cao từ 30
0 

trở xuống và khai thác quỹ đất nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết 

định số 1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc phê duyệt kết quả rà soát 3 loại 

rừng tỉnh Khánh Hòa).  

- Trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, UBND huyện đề xuất 

chuy n quỹ đất khoảng 1.330 ha từ quy hoạch đất lâm nghiệp (rừng sản xuất) sang đất 

tr ng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. 

4.1.2. Tiềm năng đất lâm nghiệp 

Tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện Khánh Sơn năm 2020 có 

20.319,33ha, phân bố chủ yếu độ dốc trên 20
0
 (chủ yếu thuộc nhóm đất mùn đỏ vàng 

trên núi) và một số diện tích nằm ở độ dốc dưới 15
0
 (khu vực đang được trồng rừng 

nguyên liệu).  

Theo kết quả rà soát chuy n đổi quy hoạch rừng đư c đư c UBND tỉnh Khánh 

Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 tổng diện tích đất 

lâm nghiệp của huyện Khánh Sơn có 26.722,17 ha (tăng 6.402,84 ha) toàn bộ diện 

tích trên sẽ lấy từ đất chưa sử dụng nằm trong ranh giới quy hoạch 3 loại rừng. 

4.1.3. Tiềm năng phát triển đất nuôi trồng thuỷ sản 

Khánh Sơn không có nhiều tiềm năng đ  phát tri n nuôi tr ng thủy sản; diện 

tích nuôi thủy sản chủ yếu sử dụng các ao h  nhỏ trong khu dân cư (khoảng trên 15-

20ha) và t n dụng diện tích mặt nước một số h  thủy l i đ  nuôi cá như: h  Sơn 

Trung, h  Tà Lương, h  Sơn Lâm... 

 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

59 

 

 

4.2. Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cho lĩnh vực phi nông nghiệp 

4.2.1. Tiềm năng phát triển các khu đô thị hiện có và khu đô thị mới 

Thị trấn Tô Hạp: hiện tại và tương lai vẫn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 

hoá - xã hội của huyện Khánh Sơn; thị trấn có diện tích tự nhiên khá nhỏ 

(1.677,21ha) chưa đáp ứng đư c yêu cầu phát tri n trong tương lai. Theo điều chỉnh 

chung quy hoạch xây dựng thị trấn Tô Hạp đã đư c UBND tỉnh phê duyệt vào năm 

2014, đ  đạt tiêu chuẩn độ thị loại IV, trong những năm tới cần tiến hành phát tri n 

đô thị thị trấn Tô Hạp về phía Đông và Đông Bắc. Tổng diện tích dự kiến mở rộng 

802,27 ha (khu vực thôn Tà Nĩa xã Sơn Trung 48,035 ha, thôn A Thị xã Ba Cụm Bắc 

754,235 ha). 

4.2.2. Tiềm năng phát triển đất du lịch - dịch vụ 

Khánh Sơn là huyện có không khí trong lành, khí h u ôn hoà mát mẻ; đ ng 

thời là một trong những huyện có nhiều núi cao, rừng sâu nhất của tỉnh Khánh Hoà;  

nhiều khu vực có cảnh quan khá đẹp, có khả năng khai thác đ  phát tri n du lịch sinh 

thái nghỉ dưỡng như: thác Tà Gụ xã Sơn Hiệp, thác Cô Roá xã Sơn Lâm, khu Dốc 

Trầu, núi Đá xã Ba Cụm Bắc, rừng thông xã Ba Cụm Nam, núi Sa Gai xã Thành 

Sơn…. Với những địa danh trên thì quỹ đất có khả năng phát tri n du lịch của huyện 

vào khoảng 250-300 ha. 

4.2.3. Tiềm năng phát triển đất công nghiệp - TTCN 
 

- Tiềm năng phát tri n đất công nghiệp – TTCN của huyện Khánh Sơn là 

không lớn (do không có được vị trí và giao thông thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên 

nhiên có thể khai thác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không nhiều); tuy 

nhiên trên địa bàn huyện có th  hình thành một số cụm công nghiệp như sau: 

+ Cụm công nghiệp Sơn Bình: đây là khu vực có địa hình tương đối bằng 

phẳng, thu n l i về ngu n nước, tổng diện tích có th  khai thác sử dụng từ 15-20ha. 

+ Cụm ti u thủ công nghiệp Sơn Trung có địa hình khá bằng phẳng, tương đối 

thu n l i về giao thông; quỹ đất có th  bố trí từ 10-15ha. 

 +  Ngoài ra còn có th  bố trí quỹ đất ti u thủ công nghiệp tại các xã Sơn Lâm 

và Ba Cụm Bắc, quy mô diện tích mỗi đi m từ 3-5ha. 

 - Như v y, tiềm năng đất cho phát tri n công nghiệp – TTCN trên địa bàn 

huyện từ 30 đến 45 ha. 
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Phần III 

PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I.  ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG ĐẤT  

1.1. Khái quát phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Theo Nghị quyết số 01/NQ/HU ngày 24/7/2020 của BCH Đảng bộ huyện lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025: Phương hướng chung trong giai đoạn tới là Phát huy 

sức mạnh tổng h p của cả hệ thống chính trị, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh hiện 

có, sử dụng có hiệu quả các ngu n lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh đ  tiếp tục 

đẩy nhanh tốc độ phát tri n kinh tế-xã hội và chuy n dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

“Nông nghiệp-Dịch vụ, du lịch-Ti u thủ công nghiệp” gắn phát tri n kinh tế-xã hội 

với đảm bảo sự ổn định về quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng trong sạch vững 

mạnh. Phấn đấu đưa Khánh Sơn thoát khỏi huyện nghèo. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Căn cứ vào yêu cầu thực tế của địa phương trong giai đoạn hội nh p kinh tế  và 

quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn trên địa bàn huyện 

Khánh Sơn, quan đi m sử dụng đất của huyện từ nay đến năm 2030 như sau: 

- Khai thác hiệu quả quỹ đất trên quan đi m sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, 

bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái; khai thác quỹ đất chưa sử dụng có khả năng 

đưa vào sử dụng các mục đích nông lâm nghiệp và phi nông nghiệp theo khả năng 

thích nghi đất đai, đảm bảo sử dụng đất bền vững và lâu dài. 

- Đảm bảo quỹ đất cho mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thu t, hạ tầng xã 

hội, phát tri n các khu dân cư... phát tri n kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh 

trên cơ sở chuy n đổi mục đích sử dụng đất h p lý và điều chỉnh những bất h p lý 

trong việc sử dụng đất:  

+ Trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, tính toán nhu cầu sử 

dụng đất và bố trí đủ quỹ đất phục vụ cho hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, phát tri n 

các khu dân cư với mức sống ngày càng cải thiện; kết h p phát tri n kinh tế - xã hội 

với quốc phòng an ninh một cách h p lý và có hiệu quả; 

+ Chuy n đổi mục đích và điều chỉnh những bất h p lý trong việc sử dụng đất: 

cần xác định rõ mục đích sử dụng đất sau chuy n đổi từ đó đưa ra các phân tích, đánh 

giá hiệu quả các mặt về kinh tế - xã hội, môi trường trước và sau khi chuy n đổi. Đối 

với trường h p bắt buộc phải chuy n đổi mục đích sử dụng đất (sử dụng cho mục 

đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia công cộng...) cần phải có chính sách đền 

bù thỏa đáng và h p lý, đảm bảo quyền l i của người đư c giao đất và sử dụng đất. 

- Sử dụng đất h p lý, bền vững trên cơ sở bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp có 

hiệu quả sử dụng đất, cho giá trị kinh tế cao. Đất sản xuất nông nghiệp phải sử dụng 

cho phù h p với khả năng thích nghi của từng loại cây tr ng; do đó trong quá trình sử 

dụng phải chuy n đổi cơ cấu cây tr ng và đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng 

phục vụ cho sản xuất đ  sử dụng đất nông nghiệp ngày càng h p lý, tiết kiệm và 
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mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hạn chế mức thấp nhất việc chuy n đổi đất sản xuất 

nông nghiệp sang sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp, đặc biệt là đất chuyên 

tr ng lúa nước. 

- Đảm bảo độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái bền vững, cải 

tạo môi trường đất đ  sử dụng lâu dài.  

1.3. Định hƣớng sử dụng đất theo khu chức năng 

1.3.1. Khu đô thị 

Trong giai đoạn 2021-2030, ổn định địa giới thị trấn Tô Hạp theo Đề án 513 về 

địa giới hành chính. Tiếp tục xây dựng đô thị Tô Hạp theo quy hoạch chung xây dựng 

đã đư c UBND tỉnh phê duyệt năm 2014, xây dựng các khu dân cư, các công trình hạ 

tầng như giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng, các công trình phục vụ công cộng… 

đ  đạt các tiêu chí trở thành đô thị loại IV. 

1.3.2. Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nƣớc, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) 

- Huyện Khánh Sơn không có khu vực chuyên tr ng lúa nước t p trung, diện 

tích tr ng lúa nước của huyện chủ yếu phân tán ven suối và dưới các đ p thủy l i 

nhỏ, nằm xen trong khu dân cư hoặc sen các khu vực tr ng cây hàng năm, cây lâu 

năm. Trong giai đoạn 2021-2030 sẽ thu hẹp diện tích đất tr ng lúa, chuy n đổi sang 

các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. 

- Trong giai đoạn tới, đề xuất mở rộng diện tích đất có độ đốc từ 8-30
0
 và có 

tầng dày từ 50cm trở lên và  nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, đảm bảo về giao thông 

phân bố ở 8 xã, thị trấn đ  bố trí tr ng cây lâu năm với các loại cây tr ng chủ lực là: 

sầu riêng, chuối, bưởi da xanh, măng cụt, chôm chôm, cà phê và các loại cây ăn trái 

khác. 

1.3.3. Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 

xuất) 

Bố trí diện tích đất rừng theo quy hoạch phát tri n rừng của tỉnh Khánh Hòa 

đến năm 2030 đã đư c UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện Khánh Sơn có 26.722,17 ha. 

Diện tích đất rừng đư c mở rộng từ diện tích đất chưa sử dụng và đất tr ng cây hàng 

nằm xâm canh trong đất rừng. 

1.3.4. Khu du lịch 

Trong giai đoạn 2021-2030 sẽ quy hoạch quỹ đất dành cho phát tri n du lịch 

sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và xây dựng các homestay tại những khu vực có điều 

kiện về danh thắng, cảnh đẹp, vườn cây ăn trái đ  thu hút khách du lịch. Những xã có 

điều kiện về tự nhiên, thiên nhiên như xã Sơn Hiệp (g m diện tích của thác Tà Gụ và 

hạ tầng khu du lịch thác Tà Gụ); khu vực đ i thông xã Ba Cụm Nam, khu vực du lịch 

đỉnh đèo tại xã Ba Cụm Bắc...  
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1.3.5. Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Định hướng giữ ổn định diện tích đất rừng đặc dụng và bảo vệ hệ sinh thái thực v t 

trong khu vực bảo t n thiên nhiên Hòn Bà tại các xã Sơn Hiệp, Sơn Trung và Sơn Bình. 

1.3.6. Khu phát triển công nghiệp (cụm công nghiệp) 

 Định hướng thành l p cụm Công nghiệp Sơn Bình đ  đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm sản, khai thác 

v t liệu xây dựng...sử dụng ngu n nguyên liệu sẵn có của huyện. 

1.3.7. Khu thƣơng mại-Dịch vụ 

Phát tri n du lịch-dịch vụ trong những năm tới là chủ trương lớn của huyện, 

những khu vực có điều kiện tự nhiên, có phong cảnh đẹp, phù h p phát tri n 

homestay, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng sẽ đư c quy hoạch đ  đầu tư xây dựng. 

1.3.8. Khu đô thị-Thƣơng mại-Dịch vụ 

T p trung tại thị trấn Tô Hạp; đây là khu vực t p trung đất ở đô thị, đất xây 

dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại 

dịch vụ tại thị trấn Tô Hạp. Khu đô thị thương mại dịch vụ đang đư c đầu tư nâng 

cấp đ  đạt chuẩn đô thị loại IV. 

1.3.9. Khu dân cƣ nông thôn 

Tiếp tục mở rộng diện tích đất khu dân cư mới phù h p với định hướng phát tri n 

kinh tế  - xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, sắp xếp lại một số đi m dân cư phân bố 

chưa h p lý; cải tạo và chỉnh trang các khu dân cư hiện có phù h p với phong tục t p 

quán và truyền thống của người dân địa phương. 

1.3.10. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn đư c bố trí ở 7 xã; trong 

khu ở làng nghề bao g m đất ở, đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất bố trí 

xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thu t, hạ tầng xã hội phục vụ cho 

sản xuất và đời sống của dân cư 7 xã của huyện. 

II. PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trƣởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

* Mục tiêu về kinh tế: Căn cứ Quyết định số 3994/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế - 

xã hội của huyện Khánh Sơn đến năm 2025 và Nghị quyết số 01/NQ/HU ngày 

24/7/2020 của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025: 

- Tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng bình quân đạt 

12,11%/năm (trong đó nông lâm nghiệp tăng 8,27%/năm, công nghiệp - xây dựng 

tăng 15,88%/năm, thương mại - dịch vụ tăng 17,39%/năm). 

- Chuy n dịch cơ cấu kinh tế (VA) theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại, 

dịch vụ, công nghiệp ti u thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp; 
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đến năm 2025 tỷ trọng các ngành nông lâm nghiệp giảm xuống còn 55,04%, công 

nghiệp - xây dựng tăng lên 20,38%%, thương mại - dịch vụ chiếm 24,57%. 

          - Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đến năm 2025 tăng 1,4-1,6 lần so với 

năm 2020.  

* Mục tiêu về xã hội: 

- 100% trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non đư c tổ chức 

bán trú. 95% học sinh ti u học đư c học 2 buổi/ngày; 40% học sinh THCS đư c học 

6 buổi/tuần; 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đư c phân lu ng sang học nghề; 

có thêm 03 trường đạt chuẩn Quốc gia. 

- Tỷ lệ giường bệnh đạt 38 giường/10.000 dân; đạt 8 bác sỹ/10.000 dân; Tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,35%. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 70%; số lao động có việc làm 

tăng thêm bình quân hàng năm 450 người/năm. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm ½ quy mô hộ nghèo so với năm 2020 (theo 

chuẩn nghèo 2021-2025). 

- Hàng năm 85% gia đình đư c công nh n và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”; 85% thôn, tổ dân phố đư c công nh n và giữ vững danh hiệu “thôn văn hóa”; 

“tổ dân phố văn hóa”; 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ người tham gia 

t p luyện th  dục, th  thao thường xuyên đạt 27%; số gia đình t p luyện th  dục th  

thao thường xuyên đạt 23%; 8/8 xã có trang thông tin điện tử. 

* Mục tiêu về môi trường: 

- Tr ng rừng t p trung: 500 ha.  

- Tỷ lệ độ che phủ rừng: 65%. 

  - Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước h p vệ sinh: 95%. 

2.1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm từ 10%. 

- Giá trị thương mại-dịch vụ-du lịch tăng bình quân hàng năm 10%. 

- Giá trị sản xuất ti u thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%. 

- Tổng sản lư ng lương thực bình quân hàng năm đạt 2.000 tấn  

- Thu hút khoảng 15.000 lư t khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 8,5 tỷ 

đ ng; duy trì mức tăng trưởng bình quân 15%/năm. 

- Thu nh p bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 48 triệu đ ng/người. 

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất của 

cấp tỉnh  

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và Kế 

hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa 5 năm giai đoạn 2021-2025 hiện nay đang tri n 

khai thực hiện, do đó chưa có chỉ tiêu phân bổ cho cấp huyện. Quy hoạch sử dụng đất 
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giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn đư c 

l p trên cơ sở danh mục công trình, dự án do các Sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa đăng 

ký nhu cầu và các phòng ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện có nhu cầu 

và phù h p với định hướng phát tri n kinh tế, xã hội của tỉnh và huyện. 

2.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực  

Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đư c xác 

định trên cơ sở: 

- Dự thảo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

- Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 05 năm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. 

- Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của các Sở, Ngành có liên quan đến nhu 

cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030. 

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Khánh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nghị quyết Hội đ ng nhân dân huyện về kế hoạch phát tri n kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2021-2026. 

- Quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế-xã hội huyện Khánh Sơn với các chỉ 

tiêu phát tri n kinh tế-xã hội, phát tri n đô thị và các khu dân cư nông thôn, chỉ tiêu 

phát tri n cơ sở hạ tầng kỹ thu t, hạ tầng xã hội, môi trường.  

- Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng của thị trấn Tô Hạp; 

- Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và khả năng kêu 

gọi vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư vào cụm công 

nghiệp và các ngành, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn huyện.   

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện. 

- Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực của huyện trong quy 

hoạch (2021-2030). 

- Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất (phát tri n 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sử dụng giống mới, phương pháp canh tác trên 

các vùng đất dốc,…). 

Bi u 14: Tổng h p nhu cầu sử dụng đất mở rộng thêm của các ngành, lĩnh vực 

trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích 

1  Đất nông nghiệp NNP 3.797,82 

  Trong đó:   

1.1 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 1,83 

1.2 Đất tr ng cây lâu năm CLN 2.880,68 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 2.212,85 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 349,62 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 1.799,03 
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2  Đất phi nông nghiệp PNN 1.221,34 

  Trong đó:   

2.1 Đất an ninh CAN 3,25 

2.2 Đất cụm công nghiệp SKN 18,0 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 254,65 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 20,99 

2.5 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX 181,05 

2.6 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 621,61 

2.7 Đất ở tại nông thôn ONT 143,22 

2.8 Đất ở tại đô thị ODT 37,28 

2.9 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,07 

2.10 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,57 

2.11  Đất sinh hoạt cộng đ ng  DSH 0,98 

2.12  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  DKV 34,20 

2.2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bi u 15:  Diện tích các loại đất quy hoạch đến năm 2030 

STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích   

năm 2020 

(ha) 

 

Tổng diện 

tích năm 

2030 

(ha) 

Tăng/ 

giảm(-) 

(ha) 

I TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   33.853,27 33.853,27   

1 Đất nông nghiệp NNP 28.075,31 30.675,28 2.599,97 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 39,40 6,48 -32,92 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC 39,28 6,48 -32,80 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 2.520,35 260,18 -2.260,17 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 5.177,73 7.334,38 2.156,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.029,61 13.181,89 2.152,28 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.953,82 2.294,32 340,50 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.335,90 7.583,71 247,81 

T. đó  Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  1.471,83 1.469,95 -1,88 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 18,50 14,32 -4,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.684,08 2.905,42 1.221,34 

2.1 Đất quốc phòng CQP 701,43 701,43   

2.2 Đất an ninh CAN 1,70 4,95 3,25 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN   18,00 18,00 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,13 255,55 254,42 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,10 22,80 20,70 

2.6 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX   181,05 181,05 

2.7 Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp DHT 282,56 900,93 618,37 
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STT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích   

năm 2020 

(ha) 

 

Tổng diện 

tích năm 

2030 

(ha) 

Tăng/ 

giảm(-) 

(ha) 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

  Đất giao thông DGT 197,26 441,29 244,03 

  Đất thủy lợi DTL 27,34 256,26 228,92 

  Đất cơ sở văn hoá DVH 2,52 9,28 6,76 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,34 3,07 0,73 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 22,56 30,53 7,97 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,32 14,70 11,38 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,34 0,34   

  Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,66 0,79 0,13 

  Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT   77,39 77,39 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 7,68 3,07 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 6,82 6,82   

  Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa… NTD 11,60 20,98 9,38 
  Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,04 2,04   
  Đất chợ DCH 1,15 3,68 2,53 
2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,29 5,29   
2.9 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 3,43 3,38 -0,05 
2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,47 34,67 34,20 
2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 139,24 263,12 123,88 
2.12 Đất ở tại đô thị ODT 18,26 54,30 36,04 
2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,58 8,41 -1,17 
2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,12 0,69 0,57 
2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 518,24 475,62 -42,62 
2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,53 0,53   
2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,78 0,78 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 4.093,88 272,57 -3.821,31 

*. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích các loại đất trong kỳ quy hoạch 

2021-2030 so với HTSD đất năm 2020: 

* Diện tích đất tự nhiên toàn huyện:  

Đến năm 2030: tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện có 33.853,27 ha (không 

thay đổi so với hiện trạng).    

a. Đất nông nghiệp  

- Diện tích năm 2020: 28.075,31 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 30.675,28 ha, tăng 2.599,97 ha so với 

năm 2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 26.877,46 

ha; giảm 1.197,85 ha do chuy n sang đất phi nông nghiệp. Diện tích giảm nhiều ở các 

xã Sơn Trung, TT Tô Hạp, xã Sơn Hiệp… 
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- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất nông nghiệp: 3.797,82 ha 

từ đất chưa sử dụng chuy n sang 3.797,82 ha; từ đất chưa sử dụng (chi tiết xem biểu 

12/CH). 

 

Biểu đồ 04. QHSD đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khánh Sơn 

Trong đó: 

a.1. Đất trồng lúa   

          - Diện tích năm 2020: 39,40 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 6,48 ha, giảm 32,92 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 6,48 ha; 

giảm 32,92 ha, trong đó: chuy n sang đất phi nông nghiệp 5,66 ha đ  thực hiện các 

công trình, dự án phi nông nghiệp; còn lại là chuy n sang các loại đất khác trong 

nhóm đất nông nghiệp là 27,26 ha đ  tr ng cây hàng năm và cây lâu năm có hiệu quả 

kinh tế cao (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Ngoài những vùng đất tr ng lúa nước bắt buộc phải chuy n đổi mục đích sử 

dụng đất sang xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thu t: giao thông, thủy l i,… xây 

dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ, phát tri n đô thị, … những 

vùng đất tr ng lúa nước còn lại đều đư c giữ lại đ  bảo đảm an ninh lương thực.  

Diện tích đất tr ng lúa còn lại ở xã Sơn Trung (chi tiết xem biểu 03/CH). 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 

          - Diện tích năm 2020: 39,28 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 6,48 ha, giảm 32,80 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 6,48 ha; do 

chuy n sang đất phi nông nghiệp 5,66 ha (chuy n sang đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 0,17 ha; chuy n sang đất phát tri n hạ tầng 3,64 ha; chuy n sang đất ở tại 
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nông thôn 1,85 ha); còn lại chuy n sang đất tr ng cây hàng năm 0,97 ha; chuy n sang 

đất tr ng cây lâu năm 26,17 ha (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Diện tích đất chuyên tr ng lúa nước còn lại tại xã Sơn Trung (chi tiết xem biểu 

03/CH). 

a.2. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Diện tích năm 2020: 2.520,35 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 260,18 ha, giảm 2.260,17 ha so với năm 

2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 258,35 ha, 

giảm 2.262,0 ha, trong đó: Chuy n sang đất phi nông nghiệp 171,38 ha đ  thực hiện 

công trình, dự án trong kỳ quy hoạch (chuy n sang đất an ninh 0,97 ha; chuy n sang 

đất thương mại dịch vụ 14,76 ha; chuy n sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

4,37 ha; chuy n sang đất v t liệu xây dựng 1,70 ha; chuy n sang đất phát tri n hạ 

tầng 89,56 ha; chuy n sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 8,13 ha; chuy n sang 

đất ở tại nông thôn 38,48 ha; chuy n sang đất ở đô thị 13,41 ha); còn lại là chuy n nội 

bộ trong đất nông nghiệp như tr ng cây lâu năm 1.257,48 ha, tr ng rừng sản xuất 

663,76 ha; tr ng rừng phòng hộ là 169,38 ha (Chi tiết xem biểu 12/CH). 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất tr ng cây hàng năm khác: 

1,83 ha; chuy n từ đất chưa sử dụng 0,86 ha; chuy n từ đất tr ng lúa kém hiệu quả 

sang 0,97 ha.  

Diện tích đất tr ng cây hàng năm t p trung nhiều ở các xã Sơn Bình, Sơn Hiệp 

và Sơn Trung … (chi tiết xem biểu 03/CH). 

a.3. Đất trồng cây lâu năm 

- Diện tích năm 2020: 5.177,73 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 7.334,38 ha, tăng 2.156,65 ha so với năm 

2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 4.453,70 ha, 

giảm 724,03 ha đ  thực hiện các công trình, dự án trong kỳ quy hoạch (chuy n sang 

đất an ninh 1,45 ha; chuy n sang đất cụm công nghiệp 17,92 ha; chuy n sang đất 

thương mại dịch vụ 195,40 ha; chuy n sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 12,64 

ha; chuy n sang đất v t liệu xây dựng 104,60 ha; chuy n sang đất phát tri n hạ tầng 

254,62 ha; chuy n sang đất sinh hoạt cộng đ ng 0,49 ha; chuy n sang đất khu vui 

chơi giải trí công cộng 15,20 ha; chuy n sang đất ở tại nông thôn 98,34 ha; chuy n 

sang đất ở tại đô thị 22,78 ha; chuy n sang đất trụ sở công trình sự nghiệp 0,33 ha và  

chuy n sang đất phi nông nghiệp khác 0,26 ha (chi tiết xem biểu 12/CH).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất tr ng cây lâu năm: 

2.880,68 ha; chuy n từ đất tr ng lúa sang 26,29 ha; chuy n từ đất tr ng cây hàng năm 

khác sang 1.257,48 ha; chuy n từ đất rừng sản xuất sang 1.306,25 ha; từ đất chưa sử 

dụng 290,66 ha. Diện tích tăng thêm ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện (chi tiết xem 

biểu 12/CH). 
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Những khu vực đề nghị chuy n đổi từ đất rừng sản xuất sang đất tr ng cây lâu 

năm có độ dốc dưới 15
0
 và tầng dầy đất trên 50 cm. Đ  thực hiện việc chuy n đổi 

diện tích rừng sang cây lâu năm, cần có kế hoạch cụ th  thực hiện từng năm, gắn với 

đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy l i và có đánh giá cụ th  về tính an toàn đối 

với vùng chuy n đổi do các phòng ban chuyên môn của UBND huyện thực hiện. 

Diện tích đất tr ng cây lâu năm (chủ yếu tr ng các loại cây ăn quả đặc sản như 

Sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm, bơ, măng cụt, chuối, …) t p trung ở hầu hết các 

xã, thị trấn trên toàn huyện… (chi tiết xem biểu 03/CH). 

a.4. Đất rừng phòng hộ 

          - Diện tích năm 2020: 11.029,61 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 13.181,89 ha, tăng 2.152,28 ha so với 

năm 2020. Trong đó:  

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 10.969,04 

ha, giảm 60,57 ha. Trong đó: chuy n sang đất phi nông nghiệp 53,62 ha đ  thực hiện 

các công trình, dự án phi nông nghiệp (chuy n sang đất thương mại dịch vụ 3,20 ha; 

chuy n sang đất phát tri n hạ tầng 50,42 ha); chuy n sang đất rừng sản xuất theo quy 

hoạch bảo vệ và phát tri n rừng tỉnh Khánh Hòa 6,95 ha. 

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất rừng phòng hộ là 2.212,85 ha 

từ đất chưa sử dụng 2.028,36 ha; từ đất tr ng cây hàng năm khác chuy n sang 169,38 

ha; từ đất rừng sản xuất chuy n sang 15,11 ha. 

Đất rừng phòng hộ của huyện t p trung nhiều ở xã Thành Sơn, xã Sơn Lâm, xã 

Sơn Bình… (chi tiết xem biểu 03/CH). 

a.5. Đất rừng đặc dụng 

- Diện tích năm 2020: 1.953,82 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 2.294,32 ha, tăng 340,50 ha so với năm 

2020 trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1.944,70 ha; 

giảm 9,12 ha do chuy n sang đất phi nông nghiệp (chuy n sang đất giao thông). 

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất rừng đặc dụng là 349,62 ha 

từ đất chưa sử dụng. 

Đất rừng đặc dụng của huyện Khánh Sơn t p trung ở xã Sơn Trung, Sơn Hiệp, 

Sơn Bình thuộc khu Bảo t n thiên nhiên Hòn Bà. 

a.6. Đất rừng sản xuất 

         - Diện tích năm 2020: 7.335,90 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 7.583,71 ha, giảm 247,81 ha so với năm 

2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 5.784,68 ha; 

giảm 1.551,22 ha, trong đó: chuy n sang đất phi nông nghiệp 229,86 ha (chuy n sang 

đất thương mại dịch vụ 36,79 ha; chuy n sang đất v t liệu xây dựng 71,02 ha; chuy n 
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sang đất phát tri n hạ tầng 116,68 ha; chuy n sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 

3,24 ha; chuy n sang đất ở tại nông thôn 2,13ha); còn lại là chuy n sang các loại đất 

khác trong nhóm đất nông nghiệp (chuy n sang đất tr ng cây lâu năm 1.306,25 ha; 

chuy n sang đất rừng phòng hộ 15,11 ha) (chi tiết xem biểu 12/CH). 

- Diện tích các loại đất khác chuy n sang đất rừng sản xuất: 1.799,03 ha từ đất 

tr ng cây hàng năm 663,76 ha; từ đất rừng phòng hộ 6,95 ha; từ đất chưa sử dụng 

1.128,32 ha. 

Đất rừng sản xuất của huyện t p trung nhiều ở xã Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam, 

Thành Sơn ... (chi tiết xem biểu 03/CH). 

*. Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

          - Diện tích năm 2020: 1.471,83 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 1.469,95 ha, giảm 1,88 ha so với hiện 

trạng năm 2020;  trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1. 1.469,95 

ha, giảm 1,88 ha (chuy n sang đất giao thông khi thực hiện dự án đường liên vùng nối 

tỉnh Ninh Thu n-Khánh Hòa-Lâm Đ ng) (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên của huyện t p trung nhiều ở xã Ba Cụm 

Nam, Sơn Bình, Sơn Hiệp và xã Sơn Trung (chi tiết xem biểu 03/CH). 

a.7. Đất nuôi trồng thủy sản 

          - Diện tích năm 2020: 18,50 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 14,32 ha, giảm 4,18 ha so với hiện trạng 

năm 2020;  trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 14,32 ha, 

giảm 4,18 ha do chuy n sang các loại đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ 

0,21 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,74 ha; đất phát tri n hạ tầng 0,81 ha; 

đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,10 ha; đất ở tại nông thôn 1,79 ha; đất ở tại đô 

thị 0,53 ha. 

Diện tích nuôi tr ng thủy sản còn rải rác tại các xã trên địa bàn huyện (chi tiết 

xem biểu 03/CH). 

    b. Đất phi nông nghiệp  

- Diện tích năm 2020: 1.684,08 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 2.905,42 ha, tăng 1.221,34 ha so với năm 

2020; trong đó:  

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1.684,08 ha, 

giữ nguyên so với hiện trạng.   

  - Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất phi nông nghiệp: 

1.221,34 ha. Trong đó: từ đất nông nghiệp chuy n sang 1.197,85 ha; từ đất chưa sử 

dụng sang 23,49 ha … (chi tiết xem biểu 12/CH) 
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Diện tích đất phi nông nghiệp phân bố nhiều ở các xã Sơn Trung, Sơn Hiệp, 

Sơn Bình và TT Tô Hạp… (chi tiết xem biểu 03/CH). 

Trong đó: 

b.1. Đất quốc phòng  

          - Diện tích năm 2020: 701,43 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 701,43 ha, giữ nguyên so với năm 2020; 

trong đó: 

Trong kỳ quy hoạch giữ ổn định diện tích đất quốc phòng và không bổ sung 

thêm công trình dự án. Diện tích đất quốc phòng t p trung nhiều ở các xã Sơn Trung 

và thị trấn Tô Hạp…(chi tiết xem biểu 03/CH).  

Trong giai đoạn 2021-2030 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và huyện 

Khánh Sơn đã đăng ký danh mục các dự án, tuy nhiên đây là những công trình phòng 

thủ mang tính chất bí m t nhà nước và đư c xây dựng ngầm dưới lòng đất nên trong 

phương án Quy hoạch chỉ ghi danh mục và không tính toán diện tích sử dụng đất. 

b.2. Đất an ninh  

          - Diện tích năm 2020: 1,70 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 4,95 ha; cao hơn 3,25 ha so với năm 

2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1,70 ha (giữ 

nguyên hiện trạng). 

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất an ninh: 3,25 ha từ đất nông 

nghiệp 2,46 ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 0,97ha; từ đất tr ng cây lâu năm 

1,45ha); còn lại là từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp đ  thực hiện 

công trình Công an phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; công an huyện cơ sở 2; 

và công an tại 7 xã. Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01 

Diện tích đất an ninh t p trung nhiều ở TT To Hạp và xã Sơn Trung; còn lại rải 

rác ở các xã trên địa bàn huyện (chi tiết xem biểu 03/CH). 

b.3. Đất cụm công nghiệp  

          - Diện tích năm 2020: 0,0 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 18,0 ha; tăng 18,0 ha so với hiện trạng 

năm 2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 0,0ha. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang: 18,0 ha (từ đất tr ng cây lâu 

năm 17,92 ha; từ đất ở tại nông thôn 0,08 ha (chi tiết xem biểu 12/CH). 

b.4. Đất thương mại, dịch vụ  

          - Diện tích năm 2020: 1,13 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 255,55 ha; tăng 254,42 ha so với hiện 

trạng năm 2020; trong đó: 
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- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 0,90 ha, 

giảm 0,23ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất thương mại, dịch vụ: 

254,65 ha. Trong đó: Chuy n từ đất chưa sử dụng sang 3,80 ha; từ đất nông nghiệp 

sang 250,36 ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 14,76 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 

195,40 ha; từ đất rừng sản xuất 36,79 ha; từ đất rừng phòng hộ sang 3,20 ha; từ đất 

nuôi tr ng thủy sản 0,21 ha; còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp chuy n sang. Diện 

tích mở rộng thêm chủ yếu ở thị trấn Tô Hạp, các xã Sơn Hiệp, Ba Cụm Bắc, Sơn 

Lâm, Thành Sơn… đ  phát tri n thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng (chi tiết 

xem biểu 12/CH). 

Diện tích đất thương mại, dịch vụ t p trung nhiều ở thị trấn Tô Hạp, các xã Sơn 

Hiệp, Ba Cụm Bắc, Sơn Lâm. Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các khu thương mại 

dịch vụ, du lịch như: Đi m quảng bá sản phẩm nông sản huyện Khánh Sơn; Hạ tầng 

khu du lịch thác Tà Gụ xã Sơn Hiệp; Khu du lịch thác Kô Róa; Khu du lịch sinh thái 

thác Cây Đa; Đi m du lịch đỉnh đèo…Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại 

phụ biểu 01 

b.5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

         - Diện tích đất năm 2020: 2,10 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2030: 

22,80ha; tăng 20,70 ha so với năm 2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1,81ha, 

giảm 0,29 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp: 20,99 ha. Trong đó chuy n từ đất nông nghiệp sang 17,92 ha (từ đất tr ng lúa 

0,17ha; từ đất tr ng cây hàng năm khác 4,37 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 12,64 ha; từ 

đất nuôi tr ng thủy sản 0,74 ha); từ đất chưa sử dụng 0,11 ha; còn lại từ nội bộ đất 

phi nông nghiệp chuy n sang. Diện tích mở rộng thêm chủ yếu ở các xã Sơn Trung, 

Sơn Lâm và Ba Cụm Bắc... (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Trong kỳ quy hoạch thực hiện các công trình ti u thủ công nghiệp tại các xã 

theo chương trình xây dựng nông thôn mới như: Cụm ti u thủ công nghiệp, làng nghề 

xã Sơn Trung; Nhà máy chế biến gỗ dăm; Đi m ti u thủ công nghiệp xã ơm Lâm, Ba 

Cụm Bắc… Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bố ở ngoài các cụm công 

nghiệp và t p trung nhiều ở xã Sơn Trung, Sơn Lâm và Ba Cụm Bắc.... (xem biểu 

3/CH). 

b.6. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm  

- Diện tích đất năm 2020: 0 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp điều chỉnh đến năm 2030: 

181,95 ha; tăng 181,05 ha so với năm 2020. 
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- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 0ha.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất sản xuất v t liệu xây 

dựng, làm đ  gốm: 181,05 ha. Trong đó chuy n từ đất nông nghiệp sang 177,32 ha 

(từ đất tr ng cây hàng năm khác 1,70 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 104,60ha; từ đất 

rừng sản xuất 71,02 ha); từ đất chưa sử dụng 3,51 ha; còn lại từ nội bộ đất phi nông 

nghiệp chuy n sang. Diện tích mở rộng thêm chủ yếu ở các thị trấn xã Sơn Trung và 

Ba Cụm Bắc... (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Trong kỳ quy hoạch thực hiện khai thác đất san lấp, đá xây dựng, cát sỏi làm 

v t liệu xây dựng thông thường theo quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 

của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 

g m: Đất, đá làm VLXDTT tại xã Sơn Trung; Đất, đá làm VLXDTT, Đất san lấp Ba  

tại xã Ba Cụm Bắc… Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

Diện tích đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm phân bố ở các xã Sơn 

Trung, Ba Cụm Bắc.... (xem biểu 3/CH). 

 b.7. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

         - Diện tích năm 2020: 282,56 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 900,93 ha, tăng 618,37 ha so với năm 

2020; trong đó : 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 279,32 ha, 

giảm 3,24ha do chuy n sang đất các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang: 621,61 ha, Trong đó: chuy n từ 

đất chưa sử dụng sang 14,72 ha; từ đất nông nghiệp sang 524,85 ha; còn lại từ nội bộ đất 

phi nông nghiệp (chi tiết xem biểu 12/CH).  

Diện tích đất phát tri n hạ tầng mở rộng thêm đều có ở các xã, trên địa bàn huyện. 

b.7.1. Đất giao thông 

- Diện tích năm 2020: 197,26 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 193,77 ha, 

giảm 3,49 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất giao thông: 247,52 ha. 

Trong đó: chuy n từ đất chưa sử dụng sang 10,47 ha; từ đất nông nghiệp sang 220,36 

ha (từ đất tr ng lúa 1,25 ha; từ đất tr ng cây hàng năm khác 41,14 ha; từ đất tr ng 

cây lâu năm 109,52 ha; từ đất rừng phòng hộ 26,26 ha: từ đất rừng đặc dụng 9,12 ha; 

từ đất rừng sản xuất 32,69 ha; từ đất nuôi tr ng thủy sản 0,38 ha); còn lại từ  nội bộ 

đất phi nông nghiệp sang; đất giao thông tăng ở tất cả các đơn vị cấp xã, thị trấn (chi 

tiết xem biểu 12/CH). 

 - Tổng diện tích đất giao thông đến năm 2030 có 441,29 ha; tăng 244,03 ha so 

với năm 2020. Diện tích đất giao thông trong kỳ quy hoạch tăng nhiều là bổ sung 

thêm các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện đi qua địa bàn các xã, thị trấn, tiêu bi u 
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như công trình: Đường liên vùng kết nối Khánh Hòa- và Lâm Đ ng từ YangBay – Tà 

Gụ kết nối QL.27C; Tuyến đường kết nối đường tỉnh lộ 9 (huyện Khánh Sơn, tỉnh 

Khánh Hòa) với QL 27B (huyện Bác Ái, tỉnh ).  

Ngoài ra trong kỳ quy hoạch còn xác định thêm diện tích cho các công trình 

đường đường giao thông trung tâm xã, trung tâm huyện, đường trong các khu dân cư, 

đường sản xuất … Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.2. Đất thuỷ lợi 

- Diện tích năm 2020: 27,34 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 27,22 ha, 

giảm 0,12 ha so với hiện trạng.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất thuỷ l i: 229,04 ha. 

Trong đó: chuy n từ đất chưa sử dụng sang 3,89 ha; từ đất nông nghiệp sang 189,18 

ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 44,01 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 94,04 ha; từ 

đất rừng phòng hộ 24,10 ha; từ đất rừng sản xuất 26,92 ha; từ đất nuôi tr ng thủy sản 

0,11 ha; còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp sang. Diện tích mở rộng thêm chủ yếu 

ở xã Sơn Trung, Sơn Lâm, Ba Cụm Nam …(chi tiết xem biểu 12/CH). 

- Tổng diện tích đất thủy l i đến năm 2030 có 256,26 ha, tăng 228,92 ha so với 

năm 2020;  

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy 

l i như H  chứa nước đầu làng Ka Tơ; H  Sơn Lâm; H  Sơn Trung; H  Tà Lương, 

h  Suối Mả, h  Suối Ngựa … Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 

01. 

b.7.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Diện tích năm 2020: 2,52 ha. 

Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 9,28 ha (tăng thêm 6,76 ha so với hiện 

trạng); trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng 2020: 2,21 ha (giảm 0,31 

ha so với hiện trạng); 

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất văn hóa: 7,07 ha; từ đất nông 

nghiệp 4,86 ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 0,06ha; từ đất tr ng cây lâu năm 4,80 

ha); còn lại từ các đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện một số công trình nhà văn hóa thiếu nhi 

huyện; Xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ tại các xã… Chi tiết danh mục công trình, dự 

án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Diện tích năm 2020: 2,34 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 3,07 ha, tăng 0,73 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 2,34 ha, giữ 
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nguyên so với hiện trạng. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang Đất xây dựng cơ sở y tế: 0,73 

ha. Trong đó: chuy n từ đất nông nghiệp sang 0,43 ha (từ đất tr ng cây lâu năm 

0,37ha; từ đất rừng phòng hộ 0,06 ha); còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp chuy n 

sang. Diện tích đất mở rộng thêm chủ yếu ở xã Sơn Lâm-mở rộng phòng khám đa 

khoa khu vực (chi tiết xem biểu 12/CH). 

b.7.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Diện tích năm 2020: 22,56 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 30,53 ha, tăng 7,97 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 21,45 ha, giảm 

1,11 ha so với hiện trạng (do chuy n sang đất trong nhóm đất phi nông nghiệp). 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất giáo dục-đào tạo: 9,08 ha. 

Trong đó: chuy n từ đất nông nghiệp sang 6,59 ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 

1,38 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 4,91 ha; từ đất rừng sản xuất 0,23 ha; từ đất nuôi 

tr ng thủy sản 0,07 ha); từ đất chưa sử dụng sang 0,06 ha; còn lại từ nội bộ đất phi 

nông nghiệp chuy n sang. Diện tích đất mở rộng thêm chủ yếu ở hầu hết các xã, thị 

trấn  ... (chi tiết xem biểu 12/CH). 

*. Một số công trình giáo dục-đào tạo xây dựng mới gồm có: 

+ Trường THPT Tây Khánh Sơn tại xã Sơn Lâm; 

+ Trường đào tạo nghề khu vực phía Đông huyện tại xã Ba Cụm Bắc; 

+ Các công trình giáo dục trong Quy hoạch xây dựng thị trấn Tô Hạp; 

Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Diện tích năm 2020: 3,32 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 14,70 ha, tăng 11,38 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 2,07 ha, 

giảm 1,25 ha so với hiện trạng do chuy n sang các loại đất trong nhóm đất phi nông 

nghiệp. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang Đất xây dựng cơ sở th  dục 

th  thao: 12,63 ha. Trong đó: chuy n từ đất nông nghiệp sang 11,57 ha (từ đất tr ng 

lúa 2,39 ha; từ đất tr ng cây hàng năm 0,43 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 8,66 ha; từ 

đất nuôi tr ng thủy sản 0,09 ha); còn lại từ nội bộ đất phi nông nghiệp.  

Diện tích đất mở rộng thêm đ  xây dựng Trung tâm th  thao huyện, sân th  

thao của xã, thôn (chi tiết xem biểu 12/CH). 

*. Các công trình thể dục-thể thao xây dựng mới gồm có: 

+ Sân v n động huyện Khánh Sơn tại xã Sơn Trung. 
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+ Sân th  thao xã, thôn của các xã, thôn theo xây dựng nông thôn mới. 

Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.7. Đất công trình năng lượng 

- Diện tích năm 2020: 0,34 ha. 

- Tổng diện tích đất năng lư ng đến năm 2030 có 0,34 ha; giữ nguyên so với 

hiện trạng năm 2020. 

Đất công trình năng lư ng phân bố chủ yếu ở xã Sơn Trung (chi tiết xem biểu 

03/CH). 

b.7.8. Đất công trình bưu chính viễn thông 

- Diện tích năm 2020: 0,66 ha. 

- Tổng diện tích đất công trình bưu chính viễn thông đến năm 2030 có 0,79 ha, 

tăng 0,13 ha so với hiện trạng năm 2020; 

+ Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng: 0,66 ha, giữ nguyên so 

với năm 2020. 

+ Diện tích từ các loại đất khác chuy n sang đất bưu chính viễn thông là 0,13 

ha, từ đất tr ng cây lâu năm 0,10 ha và đất th  dục th  thao 0,03 ha. 

- Trong kỳ quy hoạch thực hiện xây dựng một số công trình bưu điện các xã 

Sơn Lâm, xã Thành Sơn… 

- Đất bưu chính viễn thông phân bố ở hầu hết các xã. 

b.7.9. Đất có di tích lịch sử văn hóa  

- Diện tích năm 2020: 0 ha; 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 77,39 ha; tăng 77,39 ha so với hiện trạng 

năm 2020: 

- Diện tích từ các loại đất khác chuy n sang đất có di tích lịch sử văn hóa: 

77,39 ha; từ đất nông nghiệp chuy n sang là 77,34 ha (đất tr ng cây hàng năm 0,13 

ha; đất tr ng cây lâu năm 21,58 ha; đất rừng sản xuất 55,63 ha); còn lại từ các loại đất 

trong nhóm đất phi nông nghiệp chuy n sang. 

Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thực hiện các công trình sau: Di tích lịch sử 

đàn đá Khánh Sơn; Bia tưởng niệm Khu di tích cách mạng huyện; Khu căn cứ cách 

mạng I, II Tô Hạp - Khánh Sơn; Khu căn cứ cách mạng của huyện Khánh Sơn  tại xã 

Sơn Bình; Di tích cách mạng Suối Giá tại xã Ba Cụm Bắc; Khu nhà tưởng niệm căn 

cứ cách mạng công an Khánh Hòa tại xã Ba Cụm Nam. Chi tiết danh mục công trình, 

dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải  

          - Diện tích năm 2020: 4,61 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 7,68 ha, tăng 3,07 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 3,90 ha, 
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giảm 0,71 ha so với hiện trạng năm 2020.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang: 3,78 ha (từ đất nông nghiệp 

3,58 ha: đất tr ng cây lâu năm 2,58 ha; đất rừng sản xuất 1,0 ha); đất chưa sử dụng 

0,17 ha; còn lại từ các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. Diện tích đất 

mở rộng thêm đ  xây dựng bãi thải, xử lý chất thải trên địa bàn của huyện theo Quy 

hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã và theo quyết định số 2891/QĐ-UBND, 

ngày 23 tháng 10 năm 2020, phê duyệt đ  án điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Đất bãi thải, xử lý lấp thải t p trung nhiều ở hầu hết các xã (từ thị trấn Tô 

Hạp)… (chi tiết xem biểu 3/CH). Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các công trình dự 

án như: Bãi chôn lấp thôn Tà Nĩa; Bãi chôn lấp Hòn Dung tại xã Sơn Trung; Mở rộng 

bãi rác Sơn Lâm; Bãi t p kết xử lý rác thải xã Thành Sơn… Chi tiết danh mục công 

trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.7.11. Đất cơ sở tôn giáo  

- Diện tích đất năm 2020: 6,82 ha. 

- Tổng diện tích đất cơ sở tôn giáo quy hoạch đến năm 2030 có 6,82 ha; giữ 

nguyên so với hiện trạng năm 2020. 

Diện tích đất tôn giáo t p trung nhiều ở thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Trung và xã 

Ba Cụm Bắc... (chi tiết xem biểu 3/CH). 

b.7.12. Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

         - Diện tích năm 2020: 11,60 ha. 

- Tổng diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa quy hoạch đến năm 2030 có 20,98 

ha tăng 9,38 ha so với năm 2020, trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 11,28 ha, 

giảm 0,32 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang: 9,70 ha; trong đó từ đất 

nông nghiệp sang 8,86 ha (từ đất tr ng cây hàng năm khác 1,28 ha; từ đất tr ng cây 

lâu năm 7,37 ha; từ đất rừng sản xuất 0,21 ha)… (chi tiết xem biểu 12/CH). 

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các công trình nghĩa trang, nghĩa địa các xã 

theo Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa của tỉnh Khánh Hòa g m: Quy hoạch nghĩa 

địa Tà Nĩa Xã Sơn Trung; Xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp; Mở rộng nghĩa địa 

thôn Liên Bình; Mở rộng nghĩa địa Sơn Lâm (Ha Nít)… Chi tiết danh mục công 

trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa t p trung nhiều ở Sơn Trung, Ba Cụm Bắc, Sơn 

Bình… (chi tiết xem biểu 3/CH). 

b.7.13. Đất chợ 

- Diện tích năm 2020: 1,15 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 1,01 ha, 

giảm 0,14 ha so với hiện trạng (do chuy n sang đất công an và đất thương mại dịch 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

78 

 

 

vụ).  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất ch  2,67 ha. Trong đó: 

chuy n từ đất nông nghiệp sang 1,98 ha (từ đất tr ng cây hàng năm 1,13 ha; từ đất 

tr ng cây lâu năm 0,69 ha; từ đất nuôi tr ng thủy sản 0,16 ha); còn lại từ đất phi nông 

nghiệp.  

- Diện tích đất ch  quy hoạch đến năm 2030 có 3,68 ha, tăng 2,53ha so với 

năm 2020. 

Các công trình chủ yếu trong kỳ quy hoạch: Xây dựng mới, mở rộng các ch  

trung tâm huyện tại xã Ba Cụm Bắc; ch  tại các xã Thành Sơn, Sơn Bình, Ba Cụm 

Nam … Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.8. Đất sinh hoạt cộng đồng 

- Diện tích năm 2020: 3,43 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 3,38 ha giảm 0,05 ha so với năm 2020.  

+ Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2020: 2,40 ha giảm 

1,03 ha sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

+ Diện tích từ các loại đất khác chuy n sang: 0,98 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 

0,49ha; còn lại từ các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các công trình nhà sinh hoạt cộng đ ng cho 

các thôn, nhà văn hóa cho các xã và một số công trình sinh hoạt cộng đ ng trong các 

quy hoạch khu trung tâm xã, khu dân cư nông thôn, g m: Mở rộng nhà dài truyền 

thống Raglai cụm II thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp; Nhà dài truyền thống thôn Liên 

Hòa xã Sơn Bình; Nhà sinh hoạt cộng đ ng thôn Du Oai xã Sơn Lâm… Chi tiết danh 

mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.9. Đất khu vui chơi giải trí công cộng 

- Diện tích năm 2020: 0,47 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 34,67 ha tăng 34,20 ha so với năm 2020.  

+ Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng năm 2020: 0,47 ha giữ 

nguyên so với hiện trạng 2020. 

+ Diện tích từ các loại đất khác chuy n sang: 34,20 ha (từ đất tr ng cây hàng 

năm khác 8,13 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 15,20 ha; từ đất rừng sản xuất 3,24 ha; từ 

đất nuôi tr ng thủy sản 0,10 ha; từ đất chưa sử dụng 0,60 ha; còn lại từ các loại đất 

khác trong nhóm đất phi nông nghiệp). 

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các công trình khu vui chơi giải trí công 

cộng, khu công viên … cho các xã và thị trấn Tô Hạp. Chi tiết danh mục công trình, 

dự án xem tại phụ biểu 01. 

b.10. Đất ở tại nông thôn 

- Đất ở tại nông thôn năm 2020: 139,24 ha. 
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- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 263,12 ha, tăng 123,88 ha so với năm 

2020. 

- Diện tích đất ở tại nông thôn không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện 

trạng: 119,90 ha; giảm 19,34 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi 

nông nghiệp. 

- Diện tích đất ở tại nông thôn mở rộng thêm: 143,22 ha. Trong đó: chuy n từ 

đất chưa sử dụng sang 0,19 ha; từ đất nông nghiệp sang 142,59 ha (từ đất tr ng lúa 

1,85 ha; từ đất tr ng cây hàng năm khác 38,48 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 98,34 ha; 

từ đất rừng sản xuất 2,13 ha; từ đất nuôi tr ng thủy sản 1,79 ha); (chi tiết xem biểu 

12/CH). 

Trong kỳ quy hoạch sẽ thực hiện các công trình đất ở tại nông thôn theo các 

quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã, quy hoạch đi m dân cư và phát tri n dân cư 

dọc theo các tuyến đường liên huyện, liên xã…Trong kỳ còn bố trí quỹ đất tái định 

cư cho người dân tại các xã và quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội dành cho cán bộ công 

chức, viên chức làm việc trên địa bàn huyện. 

         b.11. Đất ở tại đô thị 

- Đất ở tại đô thị năm 2020: 18,26 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 54,30 ha, tăng 36,04 ha so với năm 2020; 

trong đó: 

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng: 17,02ha; giảm 1,24 ha 

do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp. 

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất ở tại đô thị: 37,28 ha. 

Trong đó: chuy n từ đất chưa sử dụng sang 0,56 ha; từ đất nông nghiệp sang 36,72 ha 

(từ đất tr ng cây hàng năm khác 13,41 ha; từ đất tr ng cây lâu năm 22,78 ha; từ đất 

nuôi tr ng thủy sản 0,53 ha). 

Trong kỳ quy hoạch thực hiện khép kín các khu dân cư hiện trạng, bố trí quỹ 

đất xây dựng nhà ở xã hội dành cho cán bộ công chức, viên chức làm việc trên địa 

bàn huyện. Đất ở đô thị chủ yếu thị trấn Tô Hạp, đô thị loại V của huyện Khánh Sơn. 

b.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan  

         - Diện tích đất năm 2020: 9,58 ha. 

- Diện tích quy hoạch đến năm 2030: 8,41 ha; giảm 1,17 ha so với hiện trạng 

năm 2020; trong đó: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 8,34 ha, 

giảm 1,24 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất xây dựng trụ sở cơ quan: 

0,07 ha từ đất cơ sở th  dục th  thao sang đ  thực hiện công trình mở rộng trụ sở 

UBND xã Ba Cụm Bắc ... (chi tiết xem biểu 12/CH). 

b.13. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  

         - Diện tích đất năm 2020: 0,12ha. 
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- Tổng diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp quy hoạch đến năm 

2030 có 0,69 ha; tăng so với hiện trạng 0,57 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 0,12 ha, giữ 

nguyên so với hiện trạng.  

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất trụ sở công trình sự nghiệp: 

0,57 ha (từ đất tr ng cây lâu năm 0,33ha); còn lại từ nội bộ nhóm đất phi nông nghiệp 

chuy n sang. 

- Trong kỳ quy hoạch thực hiện các dự án như: Công trình trụ sở BHXH huyện 

Khánh Sơn; Mở rộng nhà công vụ xã Sơn Bình; trạm ki m lâm các xã Sơn Lâm, Ba 

Cụm Bắc. Chi tiết danh mục công trình, dự án xem tại phụ biểu 01. 

Diện tích đất công trình sự nghiệp t p trung nhiều ở thị trấn Tô Hạp, xã Sơn 

Bình... (chi tiết xem biểu 3/CH). 

b.14. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   

- Diện tích đất năm 2020: 518,24 ha. 

- Tổng diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối quy hoạch đến năm 2030 có 

475,62 ha; giảm so với hiện trạng 42,62 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 475,62 ha, 

giảm 42,62 ha do chuy n sang các loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp.  

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối t p trung nhiều ở xã Sơn Lâm, Sơn 

Hiệp, Sơn Bình và Ba Cụm Bắc... (chi tiết xem biểu 3/CH). 

b.15. Đất phi nông nghiệp khác   

         - Diện tích đất năm 2020: 0 ha. 

- Tổng diện tích đất phi nông nghiệp khác quy hoạch đến năm 2030 có 0,78 ha; 

tăng so với hiện trạng 0,78 ha. 

- Diện tích từ các mục đích khác chuy n sang đất phi nông nghiệp khác: 0,78 

ha (từ đất tr ng cây lâu năm 0,26 ha; từ đất ở tại nông thôn 0,52 ha). 

Diện tích đất phi nông nghiệp khác t p trung nhiều ở xã Ba Cụm Bắc và Ba 

Cụm Nam (chi tiết xem biểu 3/CH). 

c. Đất chƣa sử dụng 

- Diện tích năm 2020: 4.093,88 ha. 

- Diện tích đất chưa sử dụng còn lại quy hoạch đến năm 2030: 272,57 ha, giảm 

3.821,31 ha so với năm 2020. 

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp là 

3.797,82 ha (tr ng mới, khoanh nuôi đất lâm nghiệp, mở rộng đất tr ng cây lâu 

năm…); đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 23,49 ha (phát tri n du 

lịch, dịch vụ; phát tri n hạ tầng; khai thác v t liệu xây dựng…) 

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng nhiều ở các xã Thành Sơn, Sơn 

Lâm và Sơn Bình …(chi tiết xem biểu 12/CH). 



Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khánh Sơn 

 

 

81 

 

 

2.2.4. Tổng hợp diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy 

hoạch     

Đ  thực hiện đư c các mục tiêu phát tri n kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ 

tầng thì ngoài khai thác quỹ đất chưa sử dụng, phải lấy thêm từ các loại đất đang sử 

dụng. Trong kỳ quy hoạch đến năm 2030 sẽ chuy n 1.197,85 ha đất nông nghiệp 

sang mục đích phi nông nghiệp đ  thực hiện các công trình, dự án phi nông nghiệp.  

Chuy n mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp: Đề xuất chuy n đổi 1.306,25 

ha đất rừng sản xuất sang đất tr ng cây lâu năm. Chuy n đổi 26,29ha đất tr ng lúa 

kém hiệu quả sang tr ng cây lâu năm (cây ăn quả có giá trị kinh tế cao) trong những 

năm tới. 

Bi u 16: Diện tích đất chuy n mục đích sử dụng phải xin phép 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN         1.197,85  
1.1 Đất tr ng lúa 

LUA/PNN                5,66  

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
LUC/PNN               5,66  

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK/PNN            171,38  

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN/PNN            724,03  

1.4 Đất rừng phòng hộ 
RPH/PNN              53,62  

1.5 Đất rừng đặc dụng 
RDD/PNN                9,12  

1.6 Đất rừng sản xuất 
RSX/PNN            229,86  

 Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN                1,88  
1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS/PNN                4,18  
2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất NN   
2.1 Đất tr ng lúa chuy n sang đất tr ng cây lâu năm LUA/CLN              26,29  

2.2 
Đất rừng sản xuất chuy n sang đất nông nghiệp không phải là 

rừng 
RSX/NKR         1.306,25  

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT                0,44  

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã xem biểu 04/CH. 

2.2.5. Tổng hợp diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng trong kỳ điều 

chỉnh quy hoạch    

Đ  khai thác triệt đ  và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất các ngành; trong năm quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 sẽ khai thác 

3.821,31ha đất chưa sử dụng vào các mục đích Nông nghiệp (đất tr ng cây hàng năm, 

tr ng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất) và Phi 

nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất v t liệu xây dựng, đất phát tri n 

hạ tầng…), cụ th  như sau: 
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Bi u 17: Diện tích đất chưa sử dụng khai thác vào mục đích NN và phi NN 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích 

(ha)   TỔNG DIỆN TÍCH (1)+(2)   3.821,31 

1  Đất nông nghiệp NNP 3.797,82 

1.1 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 0,86 

1.2 Đất tr ng cây lâu năm CLN 290,66 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 2.028,36 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 349,62 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 1.128,32 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 23,49 

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,80 

2.2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,11 

2.3 Đất sản xuất v t liệu xây dựng, làm đ  gốm SKX 3,51 

2.4 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã 
DHT 14,72 

  Đất giao thông DGT 10,47 

  Đất thủy lợi DTL 3,89 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,06 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,01 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,17 

  Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,12 

2.5 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,60 

2.6 Đất ở tại nông thôn ONT 0,19 

2.7 Đất ở tại đô thị ODT 0,56 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã xem biểu 05/CH. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

2.3.1. Đất đô thị  

 Tổng diện tích đất đô thị đến năm 2030 là 1.677,21 ha; chiếm tỷ lệ 4,95% diện tích 

tự nhiên toàn huyện, bao g m diện tích của thị trấn Tô Hạp. Theo định hướng phát tri n 

đô thị của tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2030 thị trấn Tô Hạp vẫn ổn định địa giới và không 

mở rộng. 

2.3.2. Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nƣớc, khu vực 

chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)  

 Tổng diện tích đến năm 2030 có 7.383,06 ha; chiếm tỷ lệ 21,81% diện tích tự nhiên 

toàn huyện, bao g m các xã và thị trấn Tô Hạp. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp có 

7.341,65 ha (đất tr ng lúa có 6,48 ha; đất tr ng cây lâu năm có 7.334,38 ha); diện tích đất 

phi nông nghiệp có 41,41 ha (chủ yếu là đất giao thông và thủy l i). 
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 Quy hoạch đến năm 2030, diện tích tr ng lúa chỉ còn giữ lại tại xã Sơn Trung, diện 

tích đất tr ng cây lâu năm trên địa bàn của tất các các xã, thị trấn Tô Hạp. Các loại cây 

tr ng chính là Sầu riêng, măng cụt, bưởi, chôm chôm… 

2.3.3. Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản 

xuất 

Ranh giới đất khu vực lâm nghiệp theo quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 

15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả rà soát, chuy n ba 

loại rừng tỉnh Khánh Hòa. 

Tổng diện tích đến năm 2030 có 24.170,47 ha; chiếm tỷ lệ 71,40% diện tích tự 

nhiên toàn huyện; bao g m các xã và thị trấn Tô Hạp. Trong đó, diện tích đất nông 

nghiệp có 23.067,06 ha (đất rừng phòng hộ có 13.181,89 ha; đất rừng đặc dụng có 

2.294,32 ha; đất rừng sản xuất có 7.583,71 ha); diện tích đất phi nông nghiệp có 855,22 ha 

(chủ yếu là đất Quốc phòng tại xã Sơn Lâm, đất thương mại dịch vụ, đất khai thác v t liệu 

xây dựng và đất giao thông và thủy l i); diện tích đất chưa sử dụng có 248,19 ha chủ yếu 

tại xã Ba Cụm Nam. 

 2.3.4. Khu du lịch 

 Trong phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, huyện Khánh Sơn định 

hướng du lịch dịch vụ sẽ là hướng phát tri n đột phá, do đó quy hoạch cần đi trước và 

khoanh vùng các khu vực có khả năng phát tri n du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 

homestay… 

 Tổng diện tích đất khu du lịch đến năm 2030 có 64,01 ha; chiếm tỷ lệ 0,19% diện 

tích tự nhiên, bao g m các xã Sơn Hiệp, Sơn Lâm, Ba Cụm Bắc, Ba Cụm Nam và thị trấn 

Tô Hạp. Các khu du lịch dự kiến phát tri n trong giai đoạn tới như: Khu du lịch đ i thông, 

Khu du lịch sinh thái thác Tà Gụ, Khu du lịch thác Cô Róa, Khu du lịch sinh thái thác Cây 

Đa… 

 2.3.5. Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 

Tổng diện tích đất khu bảo t n thiên nhiên và đa dạng sinh học đến năm 2030 có 

2.301,35 ha; chiếm tỷ lệ 6,80% diện tích tự nhiên, bao g m các xã Sơn Hiệp, Sơn Trung 

và Sơn Bình thuộc khu bảo t n thiên nhiên Hòn Bà. 

2.3.6. Khu phát triển công nghiệp (cụm công nghiệp) 

Diện tích 18,0ha; chiếm tỷ lệ 0,05% g m cụm công nghiệp Sơn Bình tại xã Sơn 

Bình. Tính chất là cụm công nghiệp là sản xuất v t liệu xây dựng, cơ khí, điện tử và may 

mặc. 

2.3.7. Khu thƣơng mại-Dịch vụ 

Diện tích 225,01 ha; chiếm tỷ lệ 0,66% diện tích tự nhiên toàn huyện; bao g m các 

xã và thị trấn Tô Hạp. Trong giai đoạn 2021-2030, định hướng phát tri n du lịch, dịch vụ 

và thương mại trên địa bàn của tất cả các xã và thị trấn, thu hút khách du lịch thăm quan 

khám phá các thắng cảnh đẹp  tại huyện Khánh Sơn, kết h p với thưởng thức các trái cây 

đặc sản của địa phương như mía tím, sầu riêng, măng cụt… 
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2.3.8. Khu đô thị-Thƣơng mại-Dịch vụ 

Diện tích 194,01 ha; chiếm tỷ lệ 0,57% diện tích tự nhiên toàn huyện; bao g m diện 

tích tại thị trấn Tô Hạp. Định hướng của huyện trong giai đoạn tới, phát tri n thương mại 

dịch vụ nghỉ dưỡng, homestay những khu vực chân đ i, có cảnh quan đẹp, hạ tầng thu n 

l i cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng… 

2.3.9. Khu dân cƣ nông thôn 

Diện tích 431,64 ha; chiếm tỷ lệ 1,28% diện tích tự nhiên toàn huyện; bao g m diện 

tích tại 7 xã. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp có 4,0 ha (chủ yếu là đất tr ng cây hàng 

năm, nuôi tr ng thủy sản xen kẽ trong khu dân cư); đất phi nông nghiệp là 427,63 ha (chủ 

yếu là đất ở, đất phát tri n hạ tầng…); diện tích đất chưa sử dụng có 0,01ha. 

Định hướng của huyện trong giai đoạn tới, khép kín các khu dân hiện trạng, thành 

l p các khu dân cư, khu tái định cư, lựa chọn các khu vực thu n l i đ  xây dựng nhà ở xã 

hội cho công chức, viên chức… 

2.3.10. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Diện tích 28,57 ha; chiếm tỷ lệ 0,08% diện tích tự nhiên toàn huyện; bao g m diện 

tích tại các xã Sơn Trung, Sơn Hiệp, Sơn Lâm và xã Ba Cụm Bắc. Trong kỳ quy hoạch 

2021-2030 sẽ thực hiện các khu ti u thủ công nghiệp tại các xã, phát tri n các ngành nghề 

nông thôn… 

2.4. Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi ven sông 

- Vùng bãi b i ven sông thuộc 7/8 xã, thị trấn (trừ xã Ba Cụm Nam) hiện nay 

chủ yếu là diện tích đất tr ng lúa, đất tr ng cây hàng năm, đất tr ng cây lâu năm và 

đất nuôi tr ng thủy sản đang đư c canh tác và sử dụng.  

- Hiện trạng năm 2020: Tổng diện tích có 324,16 ha; trong đó diện tích đất 

nông nghiệp có 280,16 ha; đất phi nông nghiệp có 7,81 ha và đất chưa sử dụng có 

36,19 ha. Diện tích đất bãi b i ven sông, ven bi n chủ yếu tại xã Ba Cụm Bắc (107,86 

ha); xã Sơn Hiệp (64,57 ha); xã Thành Sơn (35,41 ha) và xã Sơn Trung (44,67 ha).   

- Quy hoạch đến năm 2030 có 324,16 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 

2020. Trong đó đất nông nghiệp còn 224,11 ha (giảm 56,05 ha); đất phi nông nghiệp 

có 99,89 ha (tăng 92,08 ha) đ  thực hiện các công trình, dự án về đất ở, đất sản xuất 

phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ; đất phát tri n hạ tầng…; đất chưa sử dụng 

còn 0,16 ha; giảm 36,03 ha do sử dụng vào mục đích nông nghiệp và phi nông 

nghiệp. 

III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 

ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƢỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến nguồn 

thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho 

việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 
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*. Cơ sở tính toán 

- Nghị định 96/2019/NĐ-CP  ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về 

khung giá đất. 

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về b i thường, hỗ tr , tái định cư khi Nhà nước thu 

h i đất; Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 

16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP. 

- Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành quy định giá b i thường, hỗ tr  các loại v t nuôi, cây tr ng trên đất bị 

thu h i khi Nhà nước thu h i đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc Quy định bảng giá xây dựng mới các loại công trình, v t kiến trúc và chi 

phí đền bù, hỗ tr  một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát tri n đất tr ng lúa khi 

chuy n từ đất tr ng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của huyện Khánh Sơn. 

- Căn cứ bảng giá giá b i thường thiệt hại về hoa màu, cây cối, v t kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh khi nhà nước thu h i đất; căn cứ những chính sách ưu đãi của nhà 

nước, của tỉnh đối với những doanh nghiệp thuê đất đ  đầu tư sản xuất kinh doanh,...  

- Căn cứ diện tích các loại đất chuy n đổi mục đích sử dụng đất và diện tích 

đất sẽ thu h i trong giai đoạn 2021-2030. 

*. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai giai đoạn 2021-2030    

- Tổng ngu n thu từ chuy n mục đích sử dụng đất; thu phí l p h  sơ địa chính; 

thu tiền từ việc giao đất, cho thuê đất khi thực hiện dự án: 153,828 tỷ đ ng. 

- Tổng chi phí cho việc b i thường, hỗ tr , tái định cư,..: 194,425 tỷ đ ng. 

- Cân đối: -40,597 tỷ đ ng. 

Giai đoạn 2021-2030 ngu n thu từ đất chủ yếu từ việc cho nhân dân tự chuy n 

mục đích sử dụng đất tr ng cây lâu năm, cây hàng năm sang đất ở tại nông thôn; thu 
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từ l p h  sơ địa chính và dịch vụ đất đai và ngu n thu từ tiền giao đất, cho thuê đất 

khi doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Diện tích đất thu 

h i lớn; kinh phí b i thường, hỗ tr  tái định cư lớn chủ yếu là đ  thực hiện các dự án 

giao thông liên tỉnh, liên huyện; các h  chứa nước; cụm công nghiệp Sơn Bình và các 

khu dân cư, tái định cư do nhà nước hoặc nhà đầu tư thực hiện… 

Việc chi trả đền bù cho người dân về đất, hoa màu, tài sản trên đất sẽ do các 

doanh nghiệp, chủ đầu tư các công trình, dự án thực hiện và sẽ đư c khấu trừ vào tiền 

sử dụng đất khi thực hiện công trình, dự án.  

3.2. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả 

năng bảo đảm an ninh lƣơng thực 

Huyện Khánh Sơn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp không nhiều, đặc biệt 

là diện tích có địa hình đất bằng phẳng đ  hình thành các cánh đ ng lớn rất ít. Mặt 

khác, các điều kiện về địa hình, khí h u, thổ nhưỡng của huyện phù h p cho việc 

tr ng các loại cây hàng hóa có giá trị kinh tế cao như mía tím, sầu riêng, chôm chôm, 

măng cụt, bơ… hơn là tr ng các loại cây lương thực như lúa, ngô, khoai sắn… Do 

đó, trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện, diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp của huyện (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm) có xu hướng 

giảm đ  chuy n sang tr ng các loại cây lâu năm. Đến năm 2030, diện tích đất tr ng 

lúa còn 6,48ha, diện tích đất tr ng cây hàng năm còn lại 260,18 ha; vì v y khả năng 

sản xuất lương thực tại địa phương chỉ đáp ứng một phần nhỏ, nhu cầu còn lại sẽ thu 

mua từ các địa phương trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa.  

3.3. Đánh tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải 

quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hƣởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, 

số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất 

- Phương án QHSD đất đã bố trí mở rộng thêm 37,28 ha đất ở đô thị và 143,22 

ha đất ở tại nông thôn đ  bố trí cho các hộ dân tăng thêm tự nhiên, dãn dân và cho 

dân số tăng cơ học; cho hộ tái định cư do giải tỏa, thu h i đất khi thực hiện các dự án 

xây dựng công trình công cộng (phát triển đô thị, xây dựng cụm công nghiệp, du lịch, 

đường giao thông, hồ thủy lợi,…); đ ng thời tạo quỹ đất đ  phát tri n thị trường bất 

động sản tạo ngu n thu cho ngân sách địa phương. 

- Theo phương án quy hoạch đến năm 2030, tổng diện tích đất nông nghiệp 

chuy n sang đất phi nông nghiệp phải thu h i là 1.197,85 ha (trong đó đất sản xuất 

nông nghiệp 905,25 ha, đất lâm nghiệp 292,60 ha) tương đương với khoảng 2.000-

2.500 lao động mất đất sản xuất. Việc khai hoang mở rộng thêm các loại đất sản xuất 

nông nghiệp đư c khoảng 3.797,82 ha (đất sản xuất nông nghiệp 291,52 ha, đất 

trồng rừng 3.506,30ha); diện tích đất nông nghiệp mở rộng cũng đáp ứng đư c một 

phần cho lao động bị mất đất, còn lại cần có các chính sách và chương trình đạo tạo 

nghề cho người dân đ  góp phần ổn định cuộc sống. 
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3.4. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến quá 

trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã bố trí quỹ đất ở tại đô thị, 

quỹ đất dành cho phát tri n đô thị (giao thông, thoát nước, văn hóa, y tế, giáo dục...) 

theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp. Theo nghị quyết số 

17/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của Hội đ ng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chương 

trình phát tri n đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030: đến năm 2025 thị trấn Tô Hạp sẽ tiếp tục đạt và giữ vững các tiêu chí đô thị 

loại V; đến năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư các dự án hạ tầng khung tạo động lực phát 

tri n kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát tri n toàn diện trên mọi 

lĩnh vực, trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung Ương.  

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đã đáp ứng nhu cầu sử dụng 

đất cho việc phát tri n hạ tầng có tầm quan trọng của tỉnh, của huyện như đất xây 

dựng đường giao thông, thủy l i, ... (xây dựng đường liên tỉnh nối -Khánh Hòa-Lâm 

Đồng, xây dựng các hồ chứa nước Sơn Trung, Sơn Lâm, Ba Cụm Nam...) đất đ  phát 

tri n kinh tế, xã hội và du lịch của huyện. 

3.5. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc 

Trong phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã dành quỹ đất 82,68 

ha cho việc giữ gìn, tôn tạo và phát tri n di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. 

Các công trình, dự án quan trọng như g m: Khu căn cứ cách mạng I và II Tô Hạp - 

Khánh Sơn; Khu căn cứ cách mạng của huyện Khánh Sơn tại xã Sơn Bình; Di tích 

lịch sử đàn đá Khánh Sơn và Bia tưởng niệm Khu di tích cách mạng huyện tại thị trấn 

Tô Hạp; Di tích cách mạng Suối Giá tại xã Ba Cụm Bắc… 

3.6. Đánh giá tác động của phƣơng án quy hoạch sử dụng đất đến khả 

năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển diện 

tích rừng và tỷ lệ che phủ 

- Phương án QHSD đất đã khai thác khá triệt đ  các vùng đất chưa sử dụng vào 

sản xuất nông nghiệp, tr ng mới và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên tùy theo mức 

độ thích h p; đã chuy n đổi mục đích sử dụng đất theo khả năng thích nghi với từng 

loại cây tr ng theo hướng sản xuất hàng hóa và bảo vệ môi trường như: chuy n các 

vùng đất canh tác nương rẫy trên núi cao, đất dốc sang tr ng rừng, tr ng cây lâu năm; 

chuy n đất tr ng cây hàng năm khác trên đất dốc sang tr ng cây lâu năm đ  bảo vệ 

đất chống xói mòn,… đ  nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giải quyết nhu cầu đất sản 

xuất cho nhân dân thiếu đất sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là cho đ ng bào dân tộc 

thi u số.   

- Đ  phát tri n kinh tế-xã hội của huyện trong kỳ quy hoạch dự kiến khai thác  

gần 292,60 ha đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ và đặc dụng) cho mục 

đích phi nông nghiệp. Các khu vực đất rừng này chủ yếu đưa vào các mục đích chính 

như Giao thông, thủy l i và phát tri n thương mại dịch vụ...  
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- Song song với việc khai thác đất lâm nghiệp đ  phát tri n kinh tế, trong 

phương án QHSD đất đã khai thác diện tích 3.506,30 ha đất chưa sử dụng vào tr ng 

mới và khoanh nuôi tái sinh rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đ  nâng cao 

độ che phủ cho đất và phủ xanh đất trống đ i núi trọc. 

- Diện tích đất lâm nghiệp đến năm 2030 có khoảng 23.059,92 ha; chiếm trên 

68,12% tổng DTTN toàn huyện, độ che phủ của rừng và cây lâu năm đạt trên 89,78% 

góp phần hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí h u, bảo vệ đất và môi trường. 

 

Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

I. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT THEO LOẠI ĐẤT  

1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất của 

cấp tỉnh  

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang 

trong quá trình tri n khai thực hiện; Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2025 hiện nay chưa tri n khai thực hiện, do đó chưa có chỉ tiêu phân bổ cho cấp 

huyện. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn đư c l p trên cơ sở 

Danh mục công trình, dự án do các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký và 

phù h p với định hướng phát tri n kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2021. 

1.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực  

1.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất  

- Công trình, dự án đề nghị chuyển tiếp qua kế hoạch năm 2021: Tổng số công 

trình, dự án chưa thực hiện trong năm kế hoạch 2020, đề nghị chuy n tiếp qua kế 

hoạch năm 2021 có 29 công trình, dự án, cụ th  như sau: 

Bi u 18: Danh mục công trình, dự án chưa thực hiện, đề nghị chuy n tiếp kế 

hoạch năm 2021 

STT Tên công trình Mã QH 
Diện tích 

(ha) 

Địa điểm (thôn, 

xã) 

1 
Đường Trần Bình Trọng vào khu sản xuất 

cuối thôn Tà Lương 
DGT         0,07  TT Tô Hạp 

2 Đường Đinh Tiên Hoàng DGT         5,00  TT Tô Hạp 

3 Đường D9 DGT         2,96   Xã Sơn Trung 

4 
Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn 

Trung 
DTL         1,00  Xã Sơn Trung 

5 Đường từ nhà ông Mạnh đến đất ông Sinh DGT         0,80  Xã Sơn Hiệp 

6 
Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đ ng sản 

xuất mía tím thôn Hòn Dung 
DTL         0,15  Xã Sơn Hiệp 

7 
Đường từ nhà ô Cao Xuân Đệ đến đ ng 

ruộng suối Sóc 
DGT         0,17   Xã Sơn Bình 

8 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn DTL         1,00  Xã Sơn Bình 
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STT Tên công trình Mã QH Diện tích 

(ha) 

Địa điểm (thôn, 

xã) Bình 

9 
Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà 

Giang II, xã Thành Sơn 
DGT         2,20   Xã Thành Sơn 

10 Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn Tha Mang) NTD         2,00   Xã Ba Cụm Bắc 

11 Trụ sở UBND xã Ba Cụm Bắc TSC         0,08  Xã Ba Cụm Bắc 

12 
Đường từ nhà ông Mấu Bông đi nội đ ng 

thôn A Thi,  
DGT         0,15  Xã Ba Cụm Bắc 

13 Nhà cộng đ ng thôn Suối Me DSH         0,10   Xã Ba Cụm Nam  

14 Nhà văn hóa thiếu nhi xã Ba Cụm Nam DVH         0,24   Xã Ba Cụm Nam  

15 
Kè bảo vệ sông Tô Hạp (đoạn qua TT Tô 

Hạp, xã Sơn Hiệp)  
 DTL          2,20  Xã Sơn Hiệp 

16 
Đường Hai Bà Trưng (đoạn ngã ba nhà máy 

nước đến ngã ba đường Lê Duẩn) 
DGT         0,43  TT Tô Hạp 

17  Đường từ đ p KNó đi khu sản xuất Chi Chay   DGT          0,40   Xã Sơn Trung  

18 
Đường từ cầu tràn Suối Lớn xã Ba Cụm 

Nam đến xã Ba Cụm Bắc 
DGT       10,00  Xã Ba Cụm Nam 

19 
Đường BTXM xã Sơn Bình (vào khu căn 

cứ địa cách mạng Tỉnh ủy) 
DGT         4,11  Xã Sơn Bình 

20 Đường vào khu sản xuất Hòn Dung DGT         0,90  Xã Sơn Hiệp 

21 
Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Apa 

1 
DGT         2,00  Xã Thành Sơn 

22 

Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua TT Tô 

Hạp và xã Sơn Hiệp (giai đoạn 3: Đoạn 2C, 

2D, 2E, 2F, 2G, 2H - thuộc xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn) 

DTL         2,17  Xã Sơn Hiệp 

23 Kè bảo vệ khu dân cư thôn Hòn Dung DTL         2,00  Xã Sơn Hiệp 

24 H  chứa nước đầu làng Ka Tơ DTL       10,00  Xã Ba Cụm Nam 

25 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Sơn Bình DVH         0,70  Xã Sơn Bình 

26 
Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Thành 

Sơn 
DVH         1,70   Xã Thành Sơn 

27 
Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Ba Cụm 

Bắc 
DVH         0,60  Xã Ba Cụm Bắc 

28 Trường mầm non Anh Đào DGD         0,30   Xã Thành Sơn 

29 Xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp NTD         2,00  Xã Sơn Hiệp 

1.2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Bi u 19: Nhu cầu sử dụng đất trong KHSD đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng nhu cầu sử 

dụng đất năm 2021  

(ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP  

 
Đất tr ng cây lâu năm CLN 78,16 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 62,32 

2.1 Đất an ninh CAN 0,50 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng nhu cầu sử 

dụng đất năm 2021  

(ha) 

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,85 

2.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,33 

2.4 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 56,57 

2.5 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 0,10 

2.6 Đất ở tại nông thôn ONT 5,82 

2.7 Đất ở tại đô thị ODT 4,31 

2.8 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,07 
2.9 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,11 

1.3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bi u 20:  Kế hoạch sử dụng các loại đất năm 2021 

Đơn vị tính ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

2020 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2021 

Tăng/giảm 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   33.853,27 33.853,27   

1 Đất nông nghiệp NNP 28.075,31 28.012,39 -62,92 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 39,40 36,33 -3,07 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC 39,28 36,21 -3,07 

  Đất trồng lúa còn lại LUK 0,12 0,12   

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 2.520,35 2.506,92 -13,43 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 5.177,73 5.220,70 42,97 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.029,61 11.029,61   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 1.953,82 1.953,82   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7.335,90 7.246,64 -89,26 

T. đó 
 Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên  
 RSN  1.471,83 1.471,75 -0,08 

1.7 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 18,50 18,37 -0,13 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1.684,08 1.747,40 63,32 

2.1 Đất quốc phòng CQP 701,43 701,43   

2.2 Đất an ninh CAN 1,70 2,20 0,50 

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,13 5,98 4,85 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,10 2,43 0,33 

2.5 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 282,56 338,96 56,40 

  Đất giao thông DGT 197,26 218,30 21,04 

  Đất thủy lợi DTL 27,34 51,69 24,35 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

2020 

Kế hoạch 

sử dụng 

đất năm 

2021 

Tăng/giảm 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,52 5,49 2,97 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 2,34 2,34   

  
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 22,56 22,70 0,14 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 3,32 6,95 3,63 

  Đất công trình năng lượng DNL 0,34 0,34   

  
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,66 0,66   

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,61 4,61   

  Đất cơ sở tôn giáo TON 6,82 6,82   

  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 11,60 15,93 4,33 

  Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,04 2,04   

  Đất chợ DCH 1,15 1,09 -0,06 

2.6 Đất danh lam thắng cảnh DDL 5,29 5,29   

2.7 Đất sinh hoạt cộng đ ng DSH 3,43 3,53 0,10 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,47 0,47   

2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 139,24 143,68 4,44 

2.10 Đất ở tại đô thị ODT 18,26 22,47 4,21 

2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9,58 9,35 -0,23 

2.12 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,12 0,23 0,11 

2.13 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 518,24 510,85 -7,39 

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,53 0,53   

3 Đất chƣa sử dụng CSD 4.093,88 4.093,48 -0,40 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã, thị trấn xem biểu 06/CH. 

Phân tích nguyên nhân tăng, giảm diện tích các loại đất trong năm kế 

hoạch 2021: 

* Diện tích đất tự nhiên toàn huyện: Năm 2021, tổng diện tích đất tự nhiên toàn 

huyện có  33.853,25 ha, không thay đổi so với năm 2021. 

1.3.1. Đất nông nghiệp  

- Hiện trạng năm 2020: 28.075,34 ha. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng là: 28.012,39 

ha, giảm 62,92 ha do chuy n sang đất phi nông nghiệp (xem bi u 13/CH).  

- Diện tích đất nông nghiệp có đến cuối năm 2021: 28.012,39 ha; Trong đó: 
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a. Đất trồng lúa 

- Hiện trạng năm 2020: 39,40 ha, đến cuối năm 2021: 36,33 ha, giảm 3,07 ha. 

Do chuy n sang các loại đất: sang đất phát tri n hạ tầng 2,39 ha; đất ở tại nông thôn 

0,68 ha.  

- Diện tích đất từ các mục đích khác chuy n sang đất tr ng lúa: không có. 

b. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Hiện trạng năm 2020: 2.520,35 ha, đến cuối năm 2021: 2.506,92 ha, giảm 

13,43 ha, do chuy n sang các loại đất: đất thương mại dịch vụ 0,99 ha, đất sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 0,23 ha, đất phát tri n hạ tầng 8,67 ha (đất giao thông 

4,37 ha, đất thuỷ l i 3,68 ha, đất cơ sở th  dục th  thao 0,12 ha, đất nghĩa trang, nghĩa 

địa 0,4 ha, đất sinh hoạt công đ ng 0,1 ha), đất ở nông thôn 0,51 ha, đất ở đô thị 2,03 

ha. 

- Diện tích đất chuy n sang đất cây hàng năm khác: không có. 

c. Đất trồng cây lâu năm 

- Hiện trạng năm 2020: 5.177,73 ha, đến cuối năm 2021: 5.220,70 ha, tăng 

42,97 ha. Chi tiết tăng, giảm:  

+  Diện tích tăng 78,16 ha: chuy n từ đất có rừng sản xuất là rừng tr ng. 

+ Diện tích giảm là 35,19 ha: do chuy n sang các loại đất: sang đất công an là 

0,35 ha, sang đất thương mại dịch vụ 3,86 ha, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 

0,1 ha, đất phát tri n hạ tầng 25,01 ha (đất giao thông 11,65 ha; đất thuỷ l i 6,02 ha; 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 2,24 ha, đất cơ sở th  dục th  thao 1,18ha, đất nghĩa 

trang, nghĩa địa 3,92 ha), đất ở nông thôn 3,63 ha, đất ở đô thị 2,24 ha.  

d. Đất trồng rừng phòng hộ 

- Diện tích năm 2020: 11.029,61 ha, đến cuối năm 2021: 11.029,61ha, không 

thay so với năm 2020 

e. Đất trồng rừng đặc dụng 

 - Diện tích năm 2020 : 1.953,82 ha, đến cuối năm 2021: : 1.953,82 ha, không 

thay đổi. 

f. Đất trồng rừng sản xuất 

-  Diện tích năm 2020: 7.335,90 ha đến cuối năm 2021: 7.246,64 ha, giảm 

89,26 ha so với năm 2020. Do chuy n sang các loại đất: đất tr ng cây lâu năm 78,16 

ha (xã Sơn Trung 16,58 ha, xã Sơn Hiệp 35,24 ha, xã Sơn Bình 1,67 ha, xã Sơn Lâm 

4,00 ha, xã Thành Sơn 3,56 ha, xã Ba Cụm Bắc 6,64 ha và xã Ba Cụm Nam 10,47 ha) 

sang đất phát tri n hạ tầng 11,1 ha (Đất giao thông 3,25 ha, đất thủy l i 7,85 ha). 

- Diện tích đất chuy n sang đất rừng sản xuất: không có. 

g. Đất nuôi trồng thuỷ sản   

- Diện tích năm 2020: 18,50 ha, đến cuối năm 2021: 18,37 ha, giảm 0,13 ha, do 

chuy n sang đất th  dục th  thao 0,09 ha, đất ở đô thị 0,04 ha. 
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- Diện tích đất nuôi tr ng thủy sản tăng thêm: không có. 

1.3.2. Đất phi nông nghiệp 

- Diện tích năm 2020: 1.684,08 ha, đến cuối năm 2021: 1.747,40 ha, tăng 63,32 

ha. Cụ th  như sau: 

a. Đất quốc phòng 

 - Diện tích năm 2020: 701,43 ha. 

- Diện tích đất quốc phòng có đến cuối năm 2021 không thay đổi so với hiện 

trạng 

b. Đất an ninh 

- Diện tích năm 2020: 1,70 ha, đến cuối năm 2021: 2,2ha, tăng 0,5 ha. Tăng do 

bố trí đất xây dựng trụ sở công an xã trên địa bàn các xã: Sơn Trung, Sơn Hiệp, Sơn 

Bình, Sơn Lâm, Thanh Sơn, Ba Cụm Bắc và Ba Cụm Nam. 

- Diện tích đất công an giảm: không có. 

c. Đất thƣơng mại, dịch vụ  

- Diện tích năm 2020: 1,13 ha, đến cuối năm 2021 là 5,98 ha, tăng 4,85 ha (Tô 

Hạp tăng 1,08 ha, Sơn Hiệp tăng 1,72 ha, Ba Cụm Bắc 2,05 ha). Cụ th :  

Chuy n từ các loại đất: đất cây hàng năm khác 0,99 ha, đất tr ng cây lâu năm 

3,86 ha. 

- Diện tích đất thương mại dịch vụ giảm: không có. 

d. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

- Diện tích năm 2020: 2,10 ha, đến cuối năm 2021 là 2,43 ha, tăng 0,33 ha, do 

chuy n từ đất hàng năm khác 0,23 ha, đất cây lâu năm 0,1 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm: không có. 

e. Đất phát triển hạ tầng  

- Diện tích năm 2020: 282,56 ha, đến cuối năm 2021: 338,96 ha, tăng 56,4  ha 

so với năm 2020. Cụ th : 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 282,39 ha, 

giảm 0,17 ha, do chuy n sang đất công an 0,04 ha, đất ch  0,06 ha và đất trụ sở cơ 

quan 0,07 ha.  

- Diện tích đất từ các loại đất chuy n sang 56,57 ha: đất nông nghiệp 47,26 ha; 

chuy n từ đất chưa sử dụng sang 0,4 ha và diện tích tăng còn lại từ nội bộ các loại phi 

nông nghiệp.  

Diện tích đất phát tri n hạ tầng năm 2021 g m có: 

* Đất giao thông 

- Diện tích năm 2020: 197,26 ha, đến cuối năm 2021: 218,30 ha, tăng 21,04 ha. 

Cụ th : 
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- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 197,08 ha; 

diện tích giảm 0,18 ha do chuy n sang đất văn hóa 0,01 ha, đất th  thao 0,16 ha, đất 

nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha. 

- Diện tích tăng 21,22 ha từ các loại đất: đất tr ng cây hàng năm khác 4,37 ha, 

đất tr ng cây lâu năm 11,65 ha, đất rừng sản xuất 3,25 ha, đất ở tại nông thôn 0,52 

ha, đất ở tại đô thị 0,06 ha, đất sông ngòi, kênh rạch, 1,0 ha, đất chưa sử dụng 0,37 

ha. 

Các công trình giao thông chính g m có: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mã 

QH 

Diện 

tích  

(ha) 

Địa điểm 

1 
Đường Trần Bình Trọng vào khu sản xuất cuối thôn Tà 

Lương 
DGT 0,07 TT Tô Hạp 

2 Đường Đinh Tiên Hoàng DGT 6,00 TT Tô Hạp 

3 Đường D9 DGT 2,56  Xã Sơn Trung 

4 Đường từ nhà ông Mạnh đến đất ông Sinh DGT 0,51 Xã Sơn Hiệp 

5 Đường Bo Bo Dương đến ruộng suối Sóc DGT 0,26  Xã Sơn Bình 

6 
Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà Giang II, xã 

Thành Sơn 
DGT 3,00  Xã Thành Sơn 

7 

Nâng cấp đường từ nhà ông Trịnh Quốc Doanh đi khu sản 

xuất thôn A Thi(Đường từ nhà Mấu Bông đi nội đ ng thôn 

A Thi) 

DGT 0,08 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

8 
Đường Hai Bà Trưng (đoạn ngã ba nhà máy nước đến ngã 

ba đường Lê Duẩn) 
DGT 0,47 TT Tô Hạp 

9 
Đường từ cầu tràn Suối Lớn xã Ba Cụm Nam đến xã Ba 

Cụm Bắc 
DGT 2,20 

Xã Ba Cụm 

Nam 

10 
Đường BTXM xã Sơn Bình (vào khu căn cứ địa cách mạng 

Tỉnh ủy) 
DGT 0,87 Xã Sơn Bình 

11 Đường vào khu sản xuất thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp DGT 0,40 Xã Sơn Hiệp 

12 Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Apa 1 DGT 0,34 Xã Thành Sơn 

13 
 Xây dựng mới cầu trên đường D6 (Ngã ba Kim Đ ng - 

Lạc Long Quân  
 DGT  

         

0,20  
 TT Tô Hạp  

14  Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn   DGT  
         

0,40  

 Thị trấn Tô 

Hạp và xã Sơn 

Trung  

15 
 ĐườngBTXM từ nhà ông Huỳnh Thanh Y đi tới rẫy ông 

Mấu Xét (GĐ1)  
 DGT  

         

0,54  

 Xã Ba Cụm 

Nam  

16  Đường vào khu sản xuất thôn Apa 2   DGT  
         

0,21  
 Xã Thành Sơn  

17 
 Đường dân sinh thôn Apa 1(từ nhà ông Nguyễn Tứ Hải 

đến nhà ông Cao Phòng Xa)  
 DGT  

         

0,08  
 Xã Thành Sơn  

18  Đường nội đ ng thôn Apa 2   DGT  
         

0,42  
 Xã Thành Sơn  

19 
 Nối tiếp đường BTXM thôn Apa 1 (đoạn từ sau UBND xã 

đến tỉnh lộ 9)  
 DGT  

         

0,13  
 Xã Thành Sơn  

20  Đường từ đ p KNó đi khu sản xuất Chi Chay   DGT  
         

0,40  
 Xã Sơn Trung  

21  Nối tiếp đường vào đ ng ruộng Xóm Cỏ   DGT  
         

1,75  
 Xã Sơn Bình  
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* Đất thuỷ l i 

- Diện tích năm 2020: 27,34 ha, đến cuối năm 2021: 51,69 ha, tăng 24,35 ha so 

với năm 2020. Cụ th : 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 27,29 ha; 

diện tích giảm 0,05 ha do chuy n sang đất th  dục th  thao. 

- Diện tích tăng 24,40 ha từ các loại đất: đất tr ng cây hàng năm khác 3,68 ha, 

đất tr ng cây lâu năm 6,02 ha, đất từng sản xuất 7,85 ha, đất ở nông thôn 0,44ha đất 

sông ngòi, kênh rạch, suối 6,39 ha, đất chưa sử dụng 0,02 ha. 

- Các công trình thủy l i g m có: 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mã 

QH 

Diện 

tích  

(ha) 

Địa điểm 

1 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung DTL 1,00 Xã Sơn Trung 

2 
Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đ ng sản xuất mía tím thôn 

Hòn Dung 
DTL 1,00 Xã Sơn Hiệp 

3 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Bình DTL 0,40 Xã Sơn Bình 

4 Kè bảo vệ khu dân cư thôn Tà Gụ DTL 0,50 Xã Sơn Hiệp 

5 

Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua TT Tô Hạp và xã Sơn 

Hiệp (giai đoạn 3: Đoạn 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H - thuộc xã 

Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) 

DTL 4,20 Xã Sơn Hiệp 

6 H  chứa nước đầu làng Ka Tơ DTL 10,00 
Xã Ba Cụm 

Nam 

7 

 Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã 

Sơn Hiệp (giai đoạn 2 Đoạn 2A, 2B – thuộc xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn)  

 DTL  
         

3,00  
 Xã Sơn Hiệp  

8  Kè bảo vệ thư ng lưu Cầu Tha Mang   DTL  
         

3,00  

 Xã Ba Cụm 

Bắc  

9  Kè khu vực thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc   DTL  
         

0,50  

 Xã Ba Cụm 

Bắc  

10  Kè thôn Ma O, xã Sơn Trung   DTL  
         

3,08  
 Xã Sơn Trung  

11  Kè sạt lở thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm   DTL  
         

1,20  
 Xã Sơn Lâm  

12  Kè sạt lở thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm   DTL  
         

1,20  
 Xã Sơn Lâm  

13 
 Kè suối Tà Lương đoạn từ cầu tràn Tà Lương đến khu vực 

khu dân cư t p đoàn 8A  
 DTL  

         

0,25  
 TT Tô Hạp  

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Diện tích năm 2020: 2,52 ha, đến cuối năm 2021: 5,49 ha, tăng 2,97 ha so với 

năm 2020. Cụ th : 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 2,48 ha; 

giảm 0,04ha do chuy n sang đất công an. 

- Diện tích tăng 3,01 ha từ các loại đất: đất giao thông 0,01 ha, đất th  dục th  

thao 0,3 ha, đất ở nông thôn 0,42 ha, đất ở đô thị 0,04 ha. 

- Các công trình sử dụng Đất xây dựng cơ sở văn hóa g m có: 
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Mã QH 

Diện 

tích  

(ha) 

Địa điểm 

1 Nhà văn hóa xã Ba Cụm Nam DVH 0,3 Xã Ba Cụm Nam 

2 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Sơn Bình DVH 0,28 Xã Sơn Bình 

3 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Thành Sơn DVH 0,18  Xã Thành Sơn 

4 Trung tâm văn hóa – th  thao xã Ba Cụm Bắc DVH 0,60 Xã Ba Cụm Bắc 

5 Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn  DVH  1,65  TT Tô Hạp  

* Đất xây dựng cơ sở y tế 

- Diện tích năm 2020: 2,34 ha, đến cuối năm 2021: 2,34 ha. Không biến động 

so với hiện trạng 

* Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Diện tích năm 2020: 22,56 ha, đến cuối năm 2021: 22,70 ha, tăng 0,14 ha, do 

chuy n từ đất trụ sở cơ quan (Trường mầm non Anh Đào tại xã Thanh Sơn). 

- Diện tích không thay đổi so với hiện trạng là 22,56 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở th  dục th  thao 

- Diện tích năm 2020: 3,32 ha, đến cuối năm 2021: 6,95 ha, tăng 3,63 ha so với 

hiện trạng. Cụ th  biến động: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 2,95 ha, 

giảm 0,37 ha do chuy n sang đất văn hóa 0,3 ha, đất trụ sở cơ quan 0,07 ha. 

- Diện tích tăng 4,0 ha từ các loại đất: đất tr ng lúa 2,39 ha, đất tr ng cây hàng 

năm khác 0,12 ha, đất tr ng cây lâu năm 1,18 ha, đất giao thông 0,16 ha, đất thủy l i 

0,05 ha, đất chưa sử dụng 0,01 ha (xây dựng sân v n động huyện Khánh Sơn,). 

* Đất công trình năng lư ng 

- Diện tích năm 2020: 0,34 ha, đến cuối năm 2021: 0,34 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

* Đất bưu chính viễn thông 

- Diện tích năm 2020: 0,66 ha, đến cuối năm 2021: 0,66 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

- Diện tích năm 2020: 4,61 ha, đến cuối năm 2021: 4,61 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

* Đất cơ sở tôn giáo  

- Diện tích đất năm 2020: 6,82 ha, đến cuối năm 2021: 6,82 ha. Không biến 

động so với hiện trạng. 

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ  

- Diện tích đất năm 2020: 11,60 ha, đến cuối năm 2021 có 15,93 ha, tăng 4,33 

ha so với hiện trạng. Cụ th  biến động:  

- Diện tích không thay đổi mục đích so với hiện trạng 11,60 ha, 
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- Diện tích tăng 4,33 ha, do chuy n từ đất tr ng cây hàng năm khác 0,4 ha, đất 

tr ng cây lâu năm 3,92 ha, đất giao thông 0,01 ha (xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp, 

Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn A Thi) và xây dựng nghĩa trang xã Thanh Sơn). 

* Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 

- Diện tích năm 2020: 2,04 ha, đến cuối năm 2021: 2,04 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

* Đất ch  

- Diện tích năm 2020: 1,15 ha, đến cuối năm 2021: 1,09 ha, giảm 0,06 ha do 

chuy n sang đất công an. 

f. Đất danh lam thắng cảnh 

- Diện tích năm 2020: 5,29 ha, đến cuối năm 2021: 5,29 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

g. Đất sinh hoạt cộng đồng  

- Diện tích năm 2020: 3,43ha, đến cuối năm 2021: 3,53 ha, tăng 0,1 ha so với 

hiện trạng. Tăng do chuy n từ đất cây hàng năm khác 0,1 ha (nhà sinh hoạt cộng 

đ ng thôn Suối Me xã Ba Cụm Nam). 

h. Đất ở nông thôn 

- Diện tích năm 2020: 139,24 ha, đến cuối năm 2021: 143,68 ha, tăng 4,44 ha 

so với năm 2020. Cụ th  biến động: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 137,86 ha; 

diện tích giảm 1,38 ha do chuy n sang đất giao thông 0,52 ha, đất thủy l i 0,44 ha, 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,42 ha. 

- Diện tích tăng 5,82 ha từ các loại đất: Đất tr ng lúa 0,68 ha, đất tr ng cây 

hàng năm khác 1,51 ha, đất tr ng cây lâu năm 3,68 ha. 

i. Đất ở đô thị  

- Diện tích năm 2020: 18,26 ha, đến cuối năm 2021: 22,47 ha, tăng 4,21 ha so 

với năm 2020. Cụ th  biến động: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 18,16 diện 

tích giảm 0,1 ha do chuy n sang đất giao thông 0,06 ha và Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 0,04 ha.  

- Diện tích tăng 4,31 ha từ các loại đất: đất tr ng cây hàng năm khác 2,03ha, 

đất tr ng cây lâu năm 2,24 ha, đất nuôi tr ng thủy sản 0,04 ha. 

j. Đất xây dựng trụ sở cơ quan   

- Diện tích đất năm 2020: 9,58 ha, đến cuối năm 2021: 9,35 ha, giảm 0,23 ha 

so với năm 2020. Cụ th  biến động: 

- Diện tích không thay đổi mục đích 9,28ha, diện tích giảm 0,3 ha do chuy n 

sang các loại đất: đất công an 0,05 ha, đất giáo dục 0,14 ha, đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 0,11 ha.  
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- Diện tích tăng 0,07 ha từ đất th  dục th  thao (xây dựng trụ sở UBND Ba 

Cụm Bắc) 

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

- Diện tích đất năm 2020: 0,12 ha, đến cuối năm 2021: 0,23 ha, tăng 0,11 ha từ 

đất trụ sở cơ quan (Bảo hi m xã hội huyện Khánh Sơn) 

l. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Diện tích năm 2020: 518,24 ha, đến cuối năm 2021: 510,85 ha, giảm 7,39 ha 

so với năm 2020. Cụ th  biến động: 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 510,85 ha; 

diện tích giảm 7,39 ha do chuy n sang đất phát tri n hạ tầng (đất giao thông 1,0 ha, 

đất thuỷ l i 6,39 ha). 

m. Đất có mặt nƣớc chuyên dùng 

- Diện tích năm 2020: 0,53 ha, đến cuối năm 2021: 0,53 ha. Không biến động 

so với hiện trạng. 

1.3.3. Đất chƣa sử dụng 

- Diện tích năm 2020: 4.093,88 ha, đến cuối năm 2021: 4.093,48 ha, giảm 0,4 

ha so với năm 2020. 

- Diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng: 4.093,48 ha; 

diện tích giảm 0,4 ha do chuy n sang đất phát tri n hạ tầng (đất giao thông 0,37 ha, 

đất thủy l i 0,02 ha, đất th  dục th  thao 0,01). 

II. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  

Đ  thực hiện đư c các mục tiêu phát tri n kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, khu dân cư, các dự án đầu tư… Năm 2021, sẽ chuy n 62,92 ha đất nông nghiệp 

sang mục đích phi nông nghiệp và chuy n đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp là 78,16 ha, chi tiết như sau:  

Bi u 21: Kế hoạch chuy n mục đích sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện 

tích 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 62,92 

1.1 Đất tr ng lúa LUA/PNN 3,07 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 3,07 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK/PNN 13,43 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN/PNN 35,19 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN      11,10  

T. đó Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên  RSN/PNN 0,08 

1.5 Đất nuôi tr ng thuỷ sản NTS/PNN 0,13 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp     

2.1 Đất rừng sản xuất chuy n sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR      78,16  

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã, thị trấn xem biểu 07/CH. 
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III. DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI 

Ngoài diện tích đất do nhân dân tự chuy n mục đích sử dụng đất, đ  thực hiện 

các công trình, dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư, các dự án đầu tư,… diện 

tích đất cần phải thu h i trong năm kế hoạch 2021 là 56,35 ha, cụ th  như sau: 

Bi u 22: Kế hoạch thu h i đất năm 2021 của huyện Khánh Sơn 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

  Tổng diện tích (1+2)   56,35 

1  Đất nông nghiệp NNP 46,78 

1.1 Đất tr ng lúa LUA 2,39 

T. đó Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,39 

1.2 Đất tr ng cây hàng năm khác HNK 8,39 

1.3 Đất tr ng cây lâu năm CLN 24,97 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 10,94 

T. đó  Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên   RSN  0,08 

1.5 Đất nuôi tr ng thuỷ sản  NTS 0,09 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9,57 

2.1 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 0,40 

  Đất giao thông DGT 0,18 

  Đất thủy lợi DTL 0,05 

  Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,04 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,07 

  Đất chợ DCH 0,06 

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 1,38 

2.3 Đất ở tại đô thị ODT 0,10 

2.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,30 

2.5 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 7,39 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã, thị trấn xem biểu 08/CH. 

IV. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƢA SỬ DỤNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

Nhằm khai thác triệt đ  và có hiệu quả tiềm năng đất đai, đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất các ngành; trong năm kế hoạch 2021 sẽ khai thác diện tích đất chưa sử dụng 

0,4 ha vào mục đích phi nông nghiệp, cụ th  như sau: 

Bi u 23: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

1 Đất phi nông nghiệp PNN 0,40 

1.1 
Đất phát tri n hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 0,40 

  Đất giao thông DGT 0,37 

  Đất thủy lợi DTL 0,02 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,01 

Ghi chú: Chi tiết chia theo các đơn vị cấp xã, thị trấn xem biểu 09/CH 
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V. DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 

Tổng danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2021 của 

huyện Khánh Sơn là 59 hạng mục công trình, dự án và chuy n mục đích;  

Bi u 24: Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2021 

STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN 
Mã 

QH 

Diện tích  

(ha) 
Địa điểm 

1.1  Đất an ninh   CAN           0,51    

1  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,05   Xã Sơn Trung  

2  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,06   Xã Sơn Hiệp  

3  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,05   Xã Sơn Bình  

4  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,05   Xã Sơn Lâm  

5  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,10   Xã Thành Sơn  

6  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,08  
 Xã Ba Cụm 

Bắc  

7  Đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã.   CAN           0,10  
 Xã Ba Cụm 

Nam  

1.2 Đất giao thông       

1 
Đường Trần Bình Trọng vào khu sản xuất cuối thôn Tà 

Lương 
DGT 0,07 TT Tô Hạp 

2 Đường Đinh Tiên Hoàng DGT 6,00 TT Tô Hạp 

3 Đường D9 DGT 2,56  Xã Sơn Trung 

4 Đường từ nhà ông Mạnh đến đất ông Sinh DGT 0,51 Xã Sơn Hiệp 

5 Đường Bo Bo Dương đến ruộng suối Sóc DGT 0,26  Xã Sơn Bình 

6 
Đường từ cầu Hàm Leo đi khu sản xuất Tà Giang II, xã 

Thành Sơn 
DGT 3,00  Xã Thành Sơn 

7 

Nâng cấp đường từ nhà ông Trịnh Quốc Doanh đi khu sản 

xuất thôn A Thi(Đường từ nhà Mấu Bông đi nội đ ng thôn 

A Thi) 

DGT 0,08 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

8 
Đường Hai Bà Trưng (đoạn ngã ba nhà máy nước đến ngã 

ba đường Lê Duẩn) 
DGT 0,47 TT Tô Hạp 

9 
Đường từ cầu tràn Suối Lớn xã Ba Cụm Nam đến xã Ba 

Cụm Bắc 
DGT 2,20 

Xã Ba Cụm 

Nam 

10 
Đường BTXM xã Sơn Bình (vào khu căn cứ địa cách 

mạng Tỉnh ủy) 
DGT 0,87 Xã Sơn Bình 

11 Đường vào khu sản xuất thôn Hòn Dung xã Sơn Hiệp DGT 0,40 Xã Sơn Hiệp 

12 Nối tiếp đường BTXM đi khu sản xuất Apa 1 DGT 0,34 Xã Thành Sơn 

13 
 Xây dựng mới cầu trên đường D6 (Ngã ba Kim Đ ng - 

Lạc Long Quân  
 DGT           0,20   TT Tô Hạp  

14  Xây dựng Cầu Sơn Trung, huyện Khánh Sơn   DGT           0,40  

 Thị trấn Tô 

Hạp và xã Sơn 

Trung  

15 
 ĐườngBTXM từ nhà ông Huỳnh Thanh Y đi tới rẫy ông 

Mấu Xét (GĐ1)  
 DGT           0,54  

 Xã Ba Cụm 

Nam  

16  Đường vào khu sản xuất thôn Apa 2   DGT           0,21   Xã Thành Sơn  

17 
 Đường dân sinh thôn Apa 1(từ nhà ông Nguyễn Tứ Hải 

đến nhà ông Cao Phòng Xa)  
 DGT           0,08   Xã Thành Sơn  

18  Đường nội đ ng thôn Apa 2   DGT           0,42   Xã Thành Sơn  

19 
 Nối tiếp đường BTXM thôn Apa 1 (đoạn từ sau UBND xã 

đến tỉnh lộ 9)  
 DGT           0,13   Xã Thành Sơn  

20  Đường từ đ p KNó đi khu sản xuất Chi Chay   DGT           0,40   Xã Sơn Trung  
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Mã 

QH 

Diện tích  

(ha) 

Địa điểm 

21  Nối tiếp đường vào đ ng ruộng Xóm Cỏ   DGT           1,75   Xã Sơn Bình  

1.3 Đất thủy lợi       

1 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Trung DTL 1,00 Xã Sơn Trung 

2 
Kè suối Ty Lay đoạn qua cánh đ ng sản xuất mía tím thôn 

Hòn Dung 
DTL 1,00 Xã Sơn Hiệp 

3 Nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt xã Sơn Bình DTL 0,40 Xã Sơn Bình 

4 Kè bảo vệ khu dân cư thôn Tà Gụ DTL 0,50 Xã Sơn Hiệp 

5 

Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua TT Tô Hạp và xã Sơn 

Hiệp (giai đoạn 3: Đoạn 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H - thuộc xã 

Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn) 

DTL 4,20 Xã Sơn Hiệp 

6 H  chứa nước đầu làng Ka Tơ DTL 10,00 
Xã Ba Cụm 

Nam 

7 

 Kè bảo vệ sông Tô Hạp, đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã 

Sơn Hiệp (giai đoạn 2 Đoạn 2A, 2B – thuộc xã Sơn Hiệp, 

huyện Khánh Sơn)  

 DTL           3,00   Xã Sơn Hiệp  

8  Kè bảo vệ thư ng lưu Cầu Tha Mang   DTL           3,00  
 Xã Ba Cụm 

Bắc  

9  Kè khu vực thôn Dốc Trầu, xã Ba Cụm Bắc   DTL           0,50  
 Xã Ba Cụm 

Bắc  

10  Kè thôn Ma O, xã Sơn Trung   DTL           3,08   Xã Sơn Trung  

11  Kè sạt lở thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm   DTL           1,20   Xã Sơn Lâm  

12  Kè sạt lở thôn Ha Nít, xã Sơn Lâm   DTL           1,20   Xã Sơn Lâm  

13 
 Kè suối Tà Lương đoạn từ cầu tràn Tà Lương đến khu vực 

khu dân cư t p đoàn 8A  
 DTL           0,25   TT Tô Hạp  

1.4 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH     

1 Nhà văn hóa xã Ba Cụm Nam DVH 0,3 
Xã Ba Cụm 

Nam 

2 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Sơn Bình DVH 0,28 Xã Sơn Bình 

3 Trung tâm Văn hóa – Th  thao xã Thành Sơn DVH 0,18  Xã Thành Sơn 

4 Trung tâm văn hóa – th  thao xã Ba Cụm Bắc DVH 0,60 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

5 Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn  DVH  1,65  TT Tô Hạp  

1.5 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD     

1  Trường mầm non Anh Đào  DGD 0,40  Xã Thành Sơn 

1.6 Đất cơ sở thể dục, thể thao       

1 Sân v n động huyện Khánh Sơn DTT 4,00  Xã Sơn Trung 

1.7  Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp   DTS      

1  Bảo hi m xã hội huyện Khánh Sơn   DTS           0,11   TT Tô Hạp  

1.8 Đất xây dựng trụ sở cơ quan       

1 Trụ sở UBND xã Ba Cụm Bắc TSC 0,07 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

1.9 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
      

1 Nghĩa địa Ba Cụm Bắc (thôn A Thi) NTD 2,01 
 Xã Ba Cụm 

Bắc 

2 Xây dựng nghĩa trang xã Sơn Hiệp NTD 2,00 Xã Sơn Hiệp 

3  Xây dựng nghĩa trang xã Thành Sơn   NTD           0,32   Xã Thành Sơn  

1.10 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

1 Nhà cộng đ ng thôn Suối Me DSH 0,10 
Xã Ba Cụm 

Nam 

II Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện       
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STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN Mã 

QH 

Diện tích  

(ha) 

Địa điểm 

việc chuyển nhƣợng, thuê quyền sử dụng đất… 

1 Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn            5,85  Các xã 

- Xã Sơn Trung ONT          1,15  Xã Sơn Trung 

- Xã Sơn Hiệp ONT          1,41  Xã Sơn Hiệp 

- Xã Sơn Bình ONT          2,38  Xã Sơn Bình 

- Xã Sơn Lâm ONT          0,17  Xã Sơn Lâm 

- Xã Thành Sơn ONT          0,17  Xã Thành Sơn 

- Xã Ba Cụm Bắc ONT          0,53  
Xã Ba Cụm 

Bắc 

- Xã Ba Cụm Nam ONT          0,04  
Xã Ba Cụm 

Nam 

2 Chuyển đất nông nghiệp sang đất ở đô thị ODT          4,31  TT Tô Hạp 

3 Chuyển đất nông nghiệp sang thƣơng mại, dịch vụ TMD     

 
 Chuy n đất nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ   TMD           1,08   TT Tô Hạp  

 
 Chuy n đất nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ   TMD           1,72   Xã Sơn Hiệp  

 
 Chuy n đất nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ   TMD           2,05  

 Xã Ba Cụm 

Bắc  

4 
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản 

xuất kinh doanh   
 SKC    

                        

-    

 

 Chuy n mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh   
 SKC           0,33   Xã Sơn Hiệp  

5 
Chuyển mục đích đất rừng sản xuất sang trồng cây lâu 

năm 
  78,16   

- Xã Sơn Trung CLN 16,58 Xã Sơn Trung 

- Xã Sơn Hiệp CLN 35,24 Xã Sơn Hiệp 

- Xã Sơn Bình CLN 1,67 Xã Sơn Bình 

- Xã Sơn Lâm CLN 4,00 Xã Sơn Lâm 

- Xã Thành Sơn CLN 3,56 Xã Thành Sơn 

- Xã Ba Cụm Bắc CLN 6,64 
Xã Ba Cụm 

Bắc 

- Xã Ba Cụm Nam CLN 10,47 
Xã Ba Cụm 

Nam 

VI. DỰ KIẾN THU, CHI TRONG KHSD NĂM 2021 

6.1. Cơ sở tính toán 

- Nghị định 96/2019/NĐ-CP  ngày 19/12/2019 của Chính phủ quy định về 

khung giá đất. 

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về b i thường, hỗ tr , tái định cư khi Nhà nước thu 

h i đất; Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 

16/6/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2014/NĐ-CP. 

- Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành quy định giá b i thường, hỗ tr  các loại v t nuôi, cây tr ng trên đất bị 

thu h i khi Nhà nước thu h i đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
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- Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc Quy định bảng giá xây dựng mới các loại công trình, v t kiến trúc và chi 

phí đền bù, hỗ tr  một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa ban hành quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 5/6/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban hành Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát tri n đất tr ng lúa khi 

chuy n từ đất tr ng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Căn cứ diện tích các loại đất chuy n đổi mục đích sử dụng đất và diện tích 

đất sẽ thu h i trong năm 2021 của huyện Khánh Sơn. 

6.2. Dự kiến các khoản thu, chi trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021    

- Tổng ngu n thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuy n mục đích sử dụng đất: 

14,81 tỷ đ ng. 

- Tổng chi phí cho việc b i thường, hỗ tr , tái định cư: 21,62 tỷ đ ng. 

- Cân đối: - 6,81 tỷ đ ng (các khoản chi vư t khoản thu). 

 

Phần V 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

I. Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trƣờng 

- Đẩy mạnh tr ng rừng phủ xanh đất trống, đ i núi trọc và tr ng lại rừng trên 

đất rừng đã khai thác đ  tăng độ che phủ đất bảo vệ đất và môi trường sinh thái. 

- Trong sản xuất nông nghiệp cần áp dụng các biện pháp canh tác luân canh, 

xen canh với các cây họ đ u, ... đầu tư cân đối các loại phân bón, trong đó chú trọng 

bón các loại phân hữu cơ, phân vi sinh đ  cải tạo độ phì nhiêu đất và nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất.  

- Thường xuyên thanh tra, ki m tra, giám sát các cơ sở sản xuất công nghiệp và 

ti u thủ công nghiệp đ  phòng tránh việc gây ra ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản 

xuất công nghiệp-TTCN. 

- Tri n khai thực hiện tốt các quy định của pháp lu t về bảo vệ môi trường như: 

Lu t Bảo vệ môi trường năm 2014 ngày 23/6/2014 và các văn bản hướng dẫn của 

Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. 

II. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử 
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dụng đất năm 2021 toàn huyện sau khi đư c UBND tỉnh phê duyệt; phòng Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết và thực hiện 

các bước tiếp theo đ  tiến hành các thủ tục về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất đư c 

duyệt. 

- Các tổ chức có các công trình, dự án tri n khai trên địa bàn huyện cần sớm 

xây dựng phướng án b i thường, hỗ tr  tái định cư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

đ  tiến hành thu h i đất và thực hiện dự án sau khi thu h i đất. 

- Phải có sự phối h p đ ng bộ giữa các sở, ngành, chủ dự án có công trình, dự 

án trên địa bàn huyện với chính quyền địa phương và phòng Tài nguyên và Môi 

trường đ  xác định nhu cầu sử dụng đất hàng năm cho đầy đủ, chính xác trên cơ sở 

ngu n vốn đầu tư hàng năm. 

- Hàng năm các chủ đầu tư cần sớm xác định danh mục các công trình, dự án 

thực hiện cho năm tiếp theo đ  việc xác định nhu cầu sử dụng đất đư c đầy đủ.   

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên ki m tra, 

giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã đư c UBND tỉnh phê duyệt và đề 

xuất UBND huyện giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện KHSD đất 

năm 2021 và các năm tiếp theo. 

- Ki m soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuy n đổi đất tr ng lúa nước sang đất 

tr ng cây lâu năm, nuôi tr ng thuỷ sản hoặc chuy n sang sử dụng vào các mục đích 

khác không theo điều chỉnh quy hoạch. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi và tổng h p tình 

hình thực hiện KHSD đất trên địa bàn huyện hàng quý đ  báo cáo UBND, HĐND 

huyện về kết quả thực hiện KHSD đất.  

- Thực hiện tốt việc đào tạo nghề, chuy n đổi cơ cấu ngành nghề đối với lao 

động có đất bị thu h i khi thực hiện các công trình dự án về công nghiệp, giao thông, 

thủy l i, đất khai thác v t liệu xây dựng… 

III. Giải pháp về chính sách 

- Thực hiện những chính sách ưu đãi những hộ gia đình, cá nhân bị thu h i đất, 

hết đất sản xuất, phải chuy n đến ở tại các khu tái định cư, phải tốt hơn nơi ở cũ và 

hỗ tr  đào tạo nghề, ưu tiên thu hút vào làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đã 

thu h i đất. 

- Áp dụng đầy đủ, các chính sách pháp lu t về đất đai đ  đư c nhiều đối tư ng 

tham gia vào thị trường bất động sản, người thu nh p thấp, đối tư ng chính sách cũng 

đư c hưởng l i đ  sớm lấp đầy các khu đất ở, an sinh xã hội và đó cũng là ngu n thu 

ngân sách quan trọng. 

- Khuyến khích nhân dân đư c chuy n mục đích sử dụng đất những thửa đất 

đan xen, có diện tích nhỏ phù h p với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đã 

đư c phê duyệt đ  thu n l i trong quản lý và có ngu n thu ngân sách. 

- Phát huy chính sách liên kết đầu tư giữa các doanh nghiệp và nhân dân góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất. 
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- Vấn đề b i thường đất đai cần phải đư c thực hiện công khai, thực hiện đúng 

trình tự theo quy định pháp lu t, xác định đúng ngu n gốc chủ sử dụng, ki m đếm 

chính xác, chi trả đúng đối tư ng và đúng quy định bảng giá Nhà nước. 

- Một số vùng chuy n đổi cơ cấu cây tr ng cần tiếp tục và thường xuyên phổ 

biến các tiến bộ khoa học kỹ thu t, kinh nghiệm sản xuất, v n động nông dân chuy n 

đổi cơ cấu cây tr ng, v t nuôi và áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông 

nghiệp đ  tăng hiệu quả sản xuất.  

IV. Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tƣ  

- Các chủ đầu tư của các công trình dự án cần phải bố trí đủ ngu n vốn đ  b i 

thường đất, hỗ tr , tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng. 

- Huy động nhiều ngu n vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các ngu n vốn từ 

ngân sách Nhà nước, đ  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thu t, hạ tầng xã hội quan 

trọng theo nguyên tắc đ ng bộ, t p trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao đ  tạo 

bước đột phá về phát tri n kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

 - Thực hiện huy động ngu n lực đất đai, đầu tư bán đấu giá quỹ đất ở các vị 

trí có l i thế, khu vực các trục giao thông… đ  tăng ngu n thu ngân sách, tạo việc 

làm, phát tri n thương mại dịch vụ…. 

- V n động nhân dân hiến đất, góp vốn, xã hội hóa ngu n vốn đ  xây dựng các 

công trình dự án phục vụ cho mục đích công cộng, dân sinh như: giao thông nông 

thôn, các khu vui chơi giải trí nông thôn… 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đ  

thu hút đầu tư. 

- Khuyến khích các nhà đầu tư đất đ  thực hiện các khu thương mại, dịch vụ 

trung tâm hành chính huyện và các khu vực khác dọc theo tuyến Tỉnh lộ 9 đã nằm 

trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, nằm trong chương trình phát tri n du lịch 

của huyện Khánh Sơn. 

V. Giải pháp về khoa học, công nghệ   

- Đối với lĩnh vực Nông nghiệp, thường xuyên áp dụng tiến bộ khoa học vào 

sản xuất; ứng dụng các giống cây tr ng chịu hạn, tiết kiệm nước đ  nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất và kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác. 

- Trong sản xuất công nghiệp - TTCN; chế biến nông nghiệp, thủy sản phải áp 

dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại đ  hạn chế tác hại của chất thải gây ô nhiễm 

đất canh tác, ngu n nước và môi trường xung quanh. Phải đảm bảo việc xây dựng các 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đi kèm với việc xây dựng các công trình xử lý nước 

thải, chất thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Dự án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 huyện Khánh Sơn đư c xây dựng trên cơ sở đăng ký nhu cầu sử dụng đất 

của các Sở, ngành, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện và tỉnh Khánh Hòa. 

Các công trình, dự án trong Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất phù h p với kế hoạch 

phát tri n kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ 

huyện. 

Kết quả l p Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã xác định diện tích 

đất nông nghiệp có 30.675,28 ha; diện tích đất phi nông nghiệp có 2.905,42 ha và 

diện tích đất chưa sử dụng còn lại 272,57 ha. Trong nội dung kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 đã xác định đư c danh mục các công trình, dự án cần thực hiện trong năm 

2021 đ  thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu h i đất, chuy n mục đích sử 

dụng đất tr ng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn huyện. Phương án 

l p Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã xác định đư c ranh giới sử dụng 

các loại đất nông nghiệp g m: đất tr ng lúa, đất chuyên tr ng lúa nước cần bảo vệ, 

đất tr ng cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc dụng; đất nuôi 

tr ng thuỷ sản; xác định các loại đất phi nông nghiệp g m: đất quốc phòng, đất an 

ninh, đất cụm công nghiệp, đất làm v t liệu xây dựng thông thường, đất bãi thải xử lý 

chất thải, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất phát tri n hạ tầng, 

đất ở tại nông thôn,…; xác định quỹ đất nông nghiệp chuy n mục đích sang đất ở tại 

nông thôn ở các xã. Thực hiện tốt công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 sẽ góp phần đạt đư c các mục 

tiêu phát tri n kinh tế-xã hội UBND huyện Khánh Sơn đã đề ra. 

II. KIẾN NGHỊ 

- UBND huyện đề nghị các Sở, ngành và các tổ chức, hộ gia đình cá nhân đã 

đăng ký công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 sớm tri n khai thực hiện như: H  chứa nước Sơn Trung, 

Tà Lương; cụm công nghiệp Sơn Bình; các dự án khu dân cư, khu đô thị …đ  đảm 

bảo tính khả thi của phương án và góp phần thúc đẩy phát tri n kinh tế tại địa 

phương. 

- Huyện Khánh Sơn có thế mạnh là các loại cây ăn trái đặc sản như Sầu riêng, 

măng cụt, chôm chôm, bưởi da xanh… Tuy nhiên quỹ đất sản xuất lại ít, đa số đã 

đư c người dân khai thác đ  đưa vào sử dụng. Do v y, UBND huyện đề xuất UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn cho phép thực hiện rà soát, điều chỉnh 

bóc tách diện tích đất thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp theo quyết định số 1440/QĐ-

UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa; đ  chuy n đổi sang đất sản xuất 

nông nghiệp, từ đó phát tri n thêm diện tích cây ăn quả đặc sản, góp phần phát tri n 

kinh tế, xã hội của địa phương. Việc l p kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phụ thuộc 

vào ngu n vốn thực hiện các công trình, dự án. Vì v y hàng năm các Sở, Ngành, các 

doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân… cần sớm đăng ký danh mục các công 
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trình, dự án thực hiện trên địa bàn đ  việc l p kế hoạch sử dụng đất đư c đầy đủ, 

chính xác. 

- Hiện nay, quy hoạch nông thôn mới các xã giai đoạn 2011-2020 đã hết thời 

gian thực hiện, nhiều công trình dự án và vị trí sử dụng đất đã không còn phù h p với 

tình hình phát tri n kinh tế-xã hội của địa phương. Do v y, đ  thu n l i trong công 

tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình dự án trong Quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện và Quy hoạch nông thôn mới cấp xã, đề nghị UBND tỉnh Khánh 

Hòa, các Sở ngành có liên quan cho chủ trương, hướng dẫn UBND huyện Khánh 

Sơn, UBND các xã tiến hành l p quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 trên 

cơ sở Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Khánh Sơn đư c phê 

duyệt. 
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