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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm kê đất đai năm 2019 

 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

Căn cứ Điều 34 Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Thống kê ngày 

23/11/2015; Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Quyết định số 

1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành 

Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực 

hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Tình hình chung 

Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có 01 thành phố, 02 

thị xã) và 216 đơn vị hành chính cấp xã (21 phường, 13 thị trấn và 182 xã); so với 

kỳ kiểm kê đất đai năm 2014, số đơn vị hành chính cấp xã giảm 46 xã do thực hiện 

sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội khóa 14. 

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 5.994,45km2, dân số tính đến 01/4/2019 là 

1.288.866 người, chiếm 1,81% diện tích và chiếm hơn 1,3% dân số cả nước. 

2. Thành lập Ban chỉ đạo 

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai cấp tỉnh tại Quyết định số 

2689/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực và lãnh 

đạo các sở, ngành (Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Tài chính,  Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thống kê, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh) và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã làm thành viên 

ban chỉ đạo. 

Ở cấp huyện: 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập ban Chỉ đạo kiểm 

kê đất đai của cấp huyện do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng ban, Trưởng 
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phòng Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban trực và thành viên ban chỉ 

đạo là lãnh đạo các phòng, ban ở cấp huyện.  

 216/216 xã, phường, thị trấn thành lập Tổ kiểm kê đất đai năm 2019 do Chủ 

tịch UBND xã, phường, thị trấn làm tổ trưởng, cán bộ địa chính thường trực tổ kiểm 

kê cấp xã, cán bộ các ngành có liên quan như: Nông nghiệp, Thống kê, Tài chính, ... 

và trưởng các khối phố, thôn, xóm làm thành viên tổ kiểm kê cấp xã để phối hợp 

cùng đơn vị tư vấn triển khai thực hiện kiểm kê đất đai tại cấp xã. 

 3. Ban hành văn bản chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 

06/8/2019 về thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập 

phương án, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện và được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2020. Ngoài ra trong quá trình tổ chức 

thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số văn bản chuyên môn 

để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện. 

- 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công 

cán bộ phụ trách địa bàn để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp xã thực hiện công tác 

kiểm kê đất đai năm 2019.  

4. Bố trí nhân lực 

Để giúp các địa phương hoàn thành nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2019 

đúng tiến độ, đạt chất lượng theo yêu cầu, ngoài lực lượng hiện có ở địa phương, 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn 03 đơn vị 

tư vấn và đặt hàng để thực hiện kiểm kê là những đơn vị chuyên môn trong ngành 

gồm 02 đơn vị trực thuộc Sở (Trung tâm Kỹ thuật địa chính và Công nghệ thông 

tin, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Tĩnh); đặt hàng 01 đơn vị tư vấn độc lập thực 

hiện kiểm tra nghiệm thu sản phẩm kiểm kê cấp xã, cấp huyện (Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất) các đơn vị tư vấn đã được Tổng cục Quản lý đất đai tập huấn hướng 

dẫn về chuyên môn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ giúp việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng 

dẫn, kiểm tra công tác thực hiện kiểm kê đất đai tại các huyện, thành phố, thị xã. 

Tổ giúp việc có trách nhiệm Báo cáo tiến độ, chất lượng những vướng mắc trong 

khi triển khai thực hiện ở các cấp địa phương tại các cuộc giao Ban định kỳ.  

5. Thu thập tài liệu, số liệu phục vụ kiểm kê đất đai 

5.1. Nguồn tài liệu, số liệu 

Công tác kiểm kê đất đai năm 2019 của tỉnh dựa trên các nguồn tài liệu, số 

liệu đã được xây dựng trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất 

đai của tỉnh, bao gồm: 

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 và số liệu thống kê đất đai từ năm 2015 

đến năm 2018 của 03 cấp xã, huyện, tỉnh; 

 - Số liệu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất từ năm 2014 - 

2019 cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; 



3 

 

 - Số liệu kiểm kê rừng năm 2012 (có cập nhật diễn biến rừng đến ngày 

31/12/2019); số liệu điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; 

- Bản đồ địa chính: 216 xã, phường, thị trấn; 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014: 216 xã, phường, thị trấn; 

 - Bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị số 364/TTg; 

 - Bản đồ kiểm kê rừng năm 2012 và Bản đồ quy hoạch 03 loại rừng (tỷ lệ 

1:10000): 195 xã; 

 - Bản đồ nền Địa hình năm 2010 (tỷ lệ 1:10.000); 

 - Bản đồ địa chính của các Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Quyết định số 5054/QĐ-

UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.  

 - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện. 

5.2. Phương pháp điều tra, thu thập số liệu kiểm kê đất đai 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất 

đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành tại Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019. 

II. KẾT QUẢ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

A. Kiểm kê các loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

1. Về số liệu diện tích 

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Hà Tĩnh là 

599.445,07ha; cụ thể như sau: 

1.1. Nhóm đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp là 499.863,078ha, chiếm 83,39% so với tổng 

diện tích đất tự nhiên của tỉnh; trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp 139.397,59ha, chiếm 23,25% so với tổng diện 

tích đất tự nhiên; 

- Đất lâm nghiệp 352.512,09ha, chiếm 58,81% so với tổng diện tích đất tự 

nhiên; 

- Đất nuôi trồng thủy sản 5.450,73ha, chiếm 0,91% so với tổng diện tích 

đất tự nhiên; 

- Đất làm muối 384,01ha, chiếm 0,06% so với tổng diện tích đất tự nhiên; 

- Đất nông nghiệp khác 2.118,66ha, chiếm 0,35% so với tổng diện tích đất 

tự nhiên; 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 87.135,48ha, chiếm 14,54% so với tổng 

diện tích đất tự nhiên của tỉnh, trong đó: 

- Đất ở 12.688,50ha, chiếm 2,12% so với tổng diện tích đất tự nhiên; 
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- Đất chuyên dùng 41.641,35ha, chiếm 6,95% so với tổng diện tích đất tự 

nhiên; 

- Đất cơ sở tôn giáo 211,85ha, chiếm 0,04% so với tổng diện tích đất tự 

nhiên; 

- Đất cơ sở tín ngưỡng 423,39ha, chiếm 0,07% so với tổng diện tích đất tự 

nhiên; 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 4.833,92ha, chiếm 

0,81% so với tổng diện tích đất tự nhiên; 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 12.237,34ha, chiếm 2,04% so với tổng 

diện tích đất tự nhiên; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 15.041,22ha, chiếm 2,51% so với tổng diện 

tích đất tự nhiên; 

- Đất phi nông nghiệp khác 57,90ha, chiếm 0,01% so với tổng diện tích đất 

tự nhiên; 

2.1.3. Nhóm đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng 12.446,52ha, chiếm 2,08% so với tổng diện tích 

đất tự nhiên, trong đó: 

- Đất bằng chưa sử dụng 11.573,63ha, chiếm 1,93% so với tổng diện tích 

đất tự nhiên; 

- Đất đồi núi chưa sử dụng 855,99ha, chiếm 0,14% so với tổng diện tích đất 

tự nhiên; 

- Núi đá không có rừng cây 16,90ha, chiếm 0,00% so với tổng diện tích đất 

tự nhiên; 

2. Đối tượng được giao để sử dụng, được giao đất quản lý 

2.1. Nhóm đối tượng được giao sử dụng 

Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng được giao sử dụng là 

470.122.03ha, chiếm 78,42% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh; trong đó: 

- Giao cho hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng 195.102,78ha, chiếm  

32,55% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho tổ chức kinh tế sử dụng 52.818,73ha, chiếm 8,81% so với tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho cơ quan đơn vị của Nhà nước sử dụng 11.827,66ha, chiếm  

1,97% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng 206.445,08ha, chiếm  

34,44% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho các tổ chức khác sử dụng 326,82ha, chiếm 0,05% so với tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng 2.946,93ha, 

chiếm 0,49% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo sử dụng 654,03ha, chiếm  

0,11% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 
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2.2. Nhóm đối tượng được giao quản lý 

Diện tích đất kiểm kê theo nhóm đối tượng được giao để quản lý là  

129.323,02ha, chiếm 21,58% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh; trong đó: 

- Giao cho UBND cấp xã quản lý 114.272,65ha, chiếm 19,06% so với tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho tổ chức phát triển quỹ đất 149,91ha, chiếm 0,03% so với tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh. 

- Giao cho cộng đồng dân cư và tổ chức khác quản lý 14.900,46ha, chiếm 

2,49% so với tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. 

3. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm các loại đất 

3.1. Diện tích tự nhiên 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh tính đến ngày 31/12/2019 là 599.445,07ha 

(tăng 375,82ha so với số liệu kiểm kê đất đai năm 2014); biến động diện tích tự 

nhiên trong kỳ kiểm kê như sau: 

 - Có 06 huyện và 01 thị xã tăng diện tích tự nhiên, với tổng diện tích tăng là 

456,29ha; cụ thể: huyện Nghi Xuân tăng 5,24ha; thị xã Kỳ Anh tăng 300,08ha; 

huyện Đức Thọ tăng 0,71ha; huyện Can Lộc tăng 0,13ha; huyện Kỳ Anh tăng 

62,54ha; huyện Hương Khê tăng 20,24ha; huyện Cẩm Xuyên tăng 67,15ha. 

 - Có 02 huyện giảm diện tích tự nhiên với tổng diện tích giảm là 80,32ha; 

cụ thể: huyện Thạch Hà giảm 34,78ha; huyện Lộc Hà giảm 45,54ha. 

- Về nguyên nhân tăng, giảm diện tích tự nhiên: Các huyện, thị  xã có sự 

thay đổi diện tích đất tự nhiên là do thực hiện kiểm kê đất đai theo đường triều kiệt 

ở một số xã ven biển (theo Điều 11 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và do tiếp biên lại theo bản đồ địa 

chính sau cấp giấy. 

3.2. Diện tích tăng, giảm các loại đất 

 3.2.1. Đất trồng lúa có đến ngày 31/12/2019 là: 68.802,11ha. Biến động 

trong kỳ kiểm kê như sau:  

- Diện tích đất trồng lúa giảm 1.730,95ha, trong đó: Giảm do thu hồi, chuyển 

mục đích sử dụng sang các loại đất phi nông nghiệp, làm trang trại, nuôi trồng thủy 

sản 1.437,90ha; chuyển sang đất sông suối 29,41ha (do sạt lở tại các huyện vùng 

núi như: Hương Khê (11,56ha), Hương Sơn (1,76ha), Nghi Xuân (0,8ha); Kỳ Anh 

(15,29); chuyển sang đất có mặt nước chuyên dùng 20,67ha để thực hiện các dự án 

hồ đập; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ 

kiểm kê trước 178,33ha; do chồng ghép bản đồ quy hoạch 03 loại rừng xác định lại 

loại đất theo hiện trạng sử dụng 49,96ha; giảm khác 14,69ha do tiếp biên lại theo 

bản đồ địa chính sau cấp giấy. 

 - Diện tích đất trồng lúa tăng 352,56ha, trong đó: Tăng do chuyển từ các 

loại đất khác sang đất trồng lúa 224,70ha; do chồng ghép bản đồ 03 loại rừng đã 

bóc tách đất trồng lúa nằm trong đất lâm nghiệp 35,69ha; do khoanh vẽ lại hiện 

trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 78,57ha; tăng 

khác 13,60ha. 
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Như vậy, diện tích đất trồng lúa thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

01/01/2020 là: 1.378,38ha. 

3.2.2. Đất trồng cây hàng năm khác có đến ngày 31/12/2019 là: 24.667,19ha, 

biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

 - Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm 1,998,12ha, trong đó: Giảm 

do thu hồi, chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất phi nông nghiệp, làm trang 

trại, nuôi trồng thủy sản 1.646,80ha, chuyển sang đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

37,48ha do sạt lở; chuyển sang có mặt nước chuyên dùng 3,47ha do thực hiện dự 

án hồ đập; do chồng ghép bản đồ 03 loại rừng xác định lại loại đất 287,39ha; giảm 

khác 23,02ha do tiếp biên lại theo bản đồ địa chính sau cấp giấy. 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác tăng 1.111,49ha, trong đó: Tăng 

do chuyển từ các loại đất khác sang 428,31ha; do chồng ghép bản đồ 03 loại rừng 

đã bóc tách đất trồng cây hàng năm nằm trong đất lâm nghiệp 359,40ha; do 

khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê 

trước 306,71ha; tăng khác 13,6ha do tiếp biên lại theo bản đồ địa chính sau cấp 

giấy. 

Như vậy, diện tích đất trồng cây hàng năm khác thực tế giảm từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 886,63ha. 

3.2.3. Đất trồng cây lâu năm có đến ngày 31/12/2019 là: 45.928,24ha, biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 14.874,68ha trong đó: Giảm do thu 

hồi, chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất phi nông nghiệp, làm trang 

trại,...1.596,90ha, chuyển sang đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 193,21ha do sạt lở; 

chuyển sang đất có mặt nước chuyên dùng 46,51ha do thực hiện dự án hồ đập; do 

xác định lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT (từ đất trồng cây cao 

su sang đất rừng trồng sản xuất) 12.473,54ha; giảm khác 564,52ha do tiếp biên lại 

theo bản đồ địa chính sau cấp giấy, do mở đường trong quá trình xây dựng nông 

thôn mới. 

- Diện tích đất trồng cây lâu năm tăng 3.923,76ha, trong đó: Tăng do chuyển 

từ các loại đất khác sang 1.009,99ha; do xác định lại loại đất theo Thông tư số 

27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ 03 loại rừng xác định lại loại đất trồng 

cây lâu năm 2.199,39ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất 

do sai sót của kỳ kiểm kê trước 670,27ha; tăng khác 44,11ha do tiếp biên lại theo 

bản đồ địa chính sau cấp giấy. 

Như vậy, diện tích đất trồng cây lâu năm thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 01/01/2020 là: 1.0950,90ha. 

 3.2.4. Đất rừng sản xuất có đến ngày 31/12/2019 là: 163.140,00ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau:  

 3.2.4.1. So với kiểm kê năm 2014: 

- Diện tích đất rừng sản xuất giảm 19.813,86ha, trong đó: Giảm do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 15.583,19ha; do thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 
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sang các loại đất khác 3.860,42ha; chuyển sang đất sông, ngòi, kênh, rạch do sạt lở 

226,79ha; chuyển sang có mặt nước chuyên dùng 99,84ha để thực hiện dự án hồ 

đập; giảm khác 43,62ha,... 

- Diện tích đất rừng sản xuất tăng 42.132,31ha, trong đó: Tăng do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 15.167,20ha; do chuyển từ các loại đất khác sang đất 

rừng sản xuất 25.738,69ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại 

đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 640,36ha; tăng khác 586,06ha. 

3.2.4.2. So với quy hoạch 03 loại rừng:  

Theo số liệu quy hoạch 03 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 và số liệu theo dõi diễn biến rừng năm 

2020 theo Quyết định số 795/QĐ-UBND 11/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, diện tích rừng sản xuất của 

tỉnh là 169.372,12ha; Diện tích theo kết quả kiểm kê ít hơn 6.232,13ha. Nguyên 

nhân do số liệu kiểm kê đất đai đã bóc tách diện tích đất sản xuất nông nghiệp 

1.862,18ha, đất phi nông nghiệp 2.255,60ha (theo dự án đo đạc bản đồ địa chính); 

Do chuyển sang đất rừng trồng sản xuất (theo Đề án án 3952) tại huyện Can Lộc, 

huyện Đức Thọ, huyện Kỳ Anh, huyện Vũ Quang, huyện Hương Sơn, thị xã Kỳ 

Anh; 2.114,35ha do xác định loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT. 

3.2.5. Đất rừng phòng hộ có đến ngày 31/12/2019 là: 114.995,25ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau:  

 3.2.5.1. So với kiểm kê năm 2014: 

- Diện tích đất rừng phòng hộ giảm 15.020,74ha, trong đó: Giảm do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 14.057,33ha; do thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

sang các loại đất khác 843,88ha; chuyển sang đất sông, ngòi, kênh, rạch do sạt lở 

31,06ha; chuyển sang có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án hồ đập 

41,36ha; giảm khác 47,11ha,... 

- Diện tích đất rừng phòng hộ tăng 24.557,75ha, trong đó: Tăng do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 16.711,19ha; do chuyển từ các loại đất khác sang đất 

rừng phòng hộ 6.326,34ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại 

đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 488,26ha; tăng khác 1.031,96ha,  

3.2.5.2. So với quy hoạch 03 loại rừng: 

 Theo số liệu quy hoạch 03 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 và số liệu theo dõi diễn biến rừng năm 

2020 theo Quyết định số 795/QĐ-UBND 11/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, diện tích rừng phòng hộ của 

tỉnh là 116.141,75ha; Diện tích theo kết quả kiểm kê đât đai ít hơn 1.146,52ha, 

nguyên nhân do số liệu kiểm kê đất đai đã bóc tách diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp 805,34ha (theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính), do 

chuyển sang đất rừng trồng sản xuất (theo bản đồ giao đất, giao rừng Đề án 3952) 

tại huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh, Hương Sơn 341,18ha. 
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3.2.6. Đất rừng đặc dụng có đến ngày 31/12/2019 là 74.376,85ha. Biến động 

trong kỳ kiểm kê như sau: 

3.2.6.1. So với kiểm kê năm 2014: 

- Diện tích đất rừng đặc dụng giảm 3.225,48ha, trong đó: Giảm do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 1.955,91ha; do thu hồi, chuyển mục đích sử dụng 

sang các loại đất khác 2.205,74ha; giảm khác 1.019,74ha,.... 

- Diện tích đất rừng đặc dụng tăng 1.964,77ha, trong đó: Tăng do xác định 

lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 

loại rừng xác định lại loại đất 718,06ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, 

chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 694,43ha; tăng khác 

552,28ha,...  

3.2.6.2. So với quy hoạch 03 loại rừng:  

Theo số liệu quy hoạch 03 loại rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2735/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 và số liệu theo dõi diễn biến rừng năm 

2020 theo Quyết định số 795/QĐ-UBND 11/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố hiện trạng rừng tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, diện tích rừng đặc dụng của 

tỉnh là 74.501,0ha; diện tích theo kết quả kiểm kê đất đai ít hơn 124,15ha; nguyên 

nhân do tính toán xác định lại diện tích theo hiện trạng tại huyện: Hương Sơn, Vũ 

Quang, Hương Khê và Cẩm Xuyên (ranh giới trên bản đồ kiểm kê đất đai năm 

2019 phù hợp với ranh giới bản đồ 03 loại rừng). 

3.2.7. Đất nuôi trồng thuỷ sản có đến ngày 31/12/2019 là 5.450,74ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 460,42ha, trong đó: Giảm do thu 

hồi, chuyển mục đích sử dụng sang các loại đất phi nông nghiệp, làm trang trại,... 

246,28ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất do sai sót của 

kỳ kiểm kê trước 214,09ha; giảm khác 0,05ha. 

- Diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng 535,47ha trong đó: Tăng do chuyển từ 

các loại đất khác sang 228,35ha; do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại 

loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 301,62ha; tăng khác 5,50ha do tiếp biên lại 

theo bản đồ địa chính sau cấp giấy. 

Như vậy, diện tích đất nuôi trồng thủy sản thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 01/01/2020 là: 75,01ha. 

3.2.8. Đất làm muối có đến ngày 31/12/2019 là 384,01ha. Trong kỳ kiểm kê 

diện tích đất làm muối giảm 15,37ha do chuyển sang các loại đất khác. 

3.2.9. Đất nông nghiệp khác có đến ngày 31/12/2019 là 2.118,66ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp khác giảm 129,65ha do thu hồi, chuyển mục đích 

sang các loại đất khác. 

- Diện tích đất nông nghiệp khác tăng 1.203,32ha: Do chuyển từ các loại đất 

khác sang 1.202,99ha; tăng khác 0,33ha. Nguyên nhân chủ yếu do thời gian qua Hà 

Tĩnh tập trung phát triển các trang trại chăn nuôi tập trung. 
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Như vậy, diện tích đất nông nghiệp khác thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến 

ngày 01/01/2020 là: 1.073,68ha. 

3.2.10. Đất ở tại nông thôn có đến ngày 31/12/2019 là 10.389,83ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất ở tại nông thôn giảm 345,56ha, trong đó: Giảm do thu hồi, 

chuyển mục đích sang các loại đất khác 333,58ha; giảm khác 11,98ha; giảm do 

khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê 

trước, do mở đường trong quá trình xây dựng nông thôn mới,.... 

- Diện tích đất ở tại nông thôn tăng 1.117,78ha. Do chuyển từ các loại đất 

khác sang để phát triển các khu dân cư nông thôn, chuyển mục đích sử dụng từ đất 

vườn sang đất ở,... 1.112,19ha; tăng khác 5,59ha. 

Như vậy, diện tích đất ở tại nông thôn thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến 

ngày 01/01/2020 là: 772,19ha. 

3.2.11. Đất ở tại đô thị có đến ngày 31/12/2019 là 2.298,67ha. Biến động 

trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất ở tại đô thị giảm 85,10ha, trong đó: Giảm do thu hồi, chuyển 

mục đích sang các loại đất khác 83,44ha; giảm khác 1,66ha. 

- Diện tích đất ở tại đô thị tăng 285,62ha do một số xã chuyển thành thị trấn 

và do phát triển một số các khu dân cư mới tại các đô thị, chuyển mục đích sử 

dụng từ đất vườn sang đất ở,...  

Như vậy, diện tích đất ở tại đô thị thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

01/01/2020 là: 200,56ha. 

3.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan có đến ngày 31/12/2019 là 287,09ha. 

Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 26,76ha: Giảm do chuyển sang 

các loại đất khác 24,84ha, giảm do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý lại 

loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước,.... ; giảm khác 0,01ha. 

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 26,76ha do được chuyển từ các 

loại đất khác (chủ yếu chuyển đất từ đất sản xuất nông nghiệp sang) để xây dựng 

mới một số trụ sở cơ quan. 

Như vậy, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan thực tế từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 01/01/2020 là không tăng không giảm. 

3.2.13. Đất quốc phòng có đến ngày 31/12/2019 là 1.403,95ha. Biến động 

trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất quốc phòng giảm 217,41ha: Giảm do chuyển sang các loại đất 

khác 58,85ha do quá trình đo đạc xác định lại ranh giới để cấp giấy chứng nhận cho 

các thửa đất quốc phòng, do thu hồi, chuyển mục đích,...; giảm khác 1,15ha. 

- Diện tích đất quốc phòng tăng 131,32ha: Do chuyển từ các loại đất khác 

sang đất quốc phòng 131,28ha; tăng khác 0,04ha. 

Như vậy, diện tích đất quốc phòng thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 đến 

ngày 01/01/2020 là: 86,11ha.. 
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3.2.14. Đất an ninh có đến ngày 31/12/2019 là 151,50ha. Biến động trong kỳ 

kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất an ninh giảm 25,57ha do chuyển sang các loại đất khác. 

- Diện tích đất an ninh tăng 12,97ha do chuyển từ các loại đất khác sang, chủ 

yếu do quy hoạch mở rộng, xây dựng mới các trụ sở làm việc của cơ quan an ninh 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Như vậy, diện tích đất an ninh thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

01/01/2020 là: 12,58ha. 

3.2.15. Đất xây dựng công trình sự nghiệp có đến ngày 31/12/2019 là 

2.003,61ha. Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp giảm 102,45ha: Giảm do 

chuyển sang các loại đất khác, giảm do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, chỉnh lý 

lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước, đo đạc xác định lại ranh giới để cấp giấy 

chứng nhận,.... 101,82ha; giảm khác 0,63ha. 

- Diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp tăng 192,56ha: Do chuyển từ 

các loại đất khác sang đất xây dựng công trình sự nghiệp 191,93ha; tăng khác 

0,63ha. 

Như vậy, diện tích đất xây dựng công trình sự nghiệp thực tế tăng từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 90,12ha. 

3.2.16. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có đến ngày 31/12/2019 là 

5.961,68ha. Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp giảm 942,56ha do 

chuyển sang các loại đất khác chủ yếu chuyển sang đất lâm nghiệp (trả lại mặt bằng 

sau khai thác). 

- Diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tăng 1.036,19ha: Do 

chuyển từ các loại đất khác sang 778,67ha để phát triển mở rộng các khu công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương; tăng khác 257,52ha. 

Như vậy, diện tích đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thực tế tăng từ 

ngày 01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 93,66ha. 

3.2.17. Đất có mục đích công cộng có đến ngày 31/12/2019 là 31.833,48ha. 

Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất có mục đích công cộng giảm 3.105,45ha: Giảm do xác định 

lại một số hồ thủy lợi sang mặt nước chuyên dùng, thu hồi chuyển mục đích một số 

nhà văn hóa tại các xã, phường sang đất ở, do khoanh vẽ lại hiện trạng, cập nhật, 

chỉnh lý lại loại đất do sai sót của kỳ kiểm kê trước 3.084,17ha; giảm khác 

21,28ha. 

- Diện tích đất có mục đích công cộng tăng 3.130,39ha: Do chuyển từ các 

loại đất khác sang chủ yếu để mở rộng đường giao thông, kênh mương thủy lợi 

theo chương trình nông thôn mới, chỉnh trang đô thị,.…3.116,33ha; tăng khác 

14,06ha. 

Như vậy, diện tích đất có mục đích công cộng thực tế tăng từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 24,97ha. 
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3.2.18. Đất cơ sở tôn giáo có đến ngày 31/12/2019 là 211,85ha. Biến động 

trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất cơ sở tôn giáo giảm: 2,22ha do chuyển sang các loại đất khác. 

- Diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 54,71ha do tăng từ các loại đất khác 

chuyển sang. 

Diện tích đất cơ sở tôn giao tăng, giảm chủ yếu là do quá trình đo đạc xác 

định lại ranh giới để cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất tôn giáo. 

Như vậy, diện tích đất cơ sở tôn giáo thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến 

ngày 01/01/2020 là: 52,48ha. 

3.2.19. Đất cơ sở tín ngưỡng có đến ngày 31/12/2019 là 423,39ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng giảm 15,92ha: Giảm do chuyển sang các 

loại đất khác 14,87ha; giảm khác 0,05ha. 

- Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng tăng 27,74ha do chuyển từ các loại đất 

khác sang. 

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng tăng, giảm chủ yếu do đo đạc xác định lại ranh 

giới, loại đất để cấp giấy chứng nhận. 

Như vậy, diện tích đất cơ sở tín ngưỡng thực tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến 

ngày 01/01/2020 là: 15,50ha. 

3.2.20. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có đến ngày 

31/12/2019 là 4.833,92ha. Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 

- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng giảm 

201,98ha: Giảm do chuyển sang các loại đất khác, do đo đạc xác định lại diện tích 

201,85ha; giảm khác 0,13ha. 

- Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng tăng 

369,55ha: Tăng do chuyển từ các loại đất khác sang, chủ yếu do chuyển từ đất lâm 

nghiệp, đất chưa sử dụng sang để chỉnh trang, mở rộng theo quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới; tăng khác 0,06ha. 

Như vậy, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng thực 

tế tăng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 167,58ha. 

3.2.21. Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối có đến ngày 31/12/2019 là 

12.237,34ha. Biến động trong kỳ kiêm kê như sau: 

- Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối giảm 1.219,31ha: Giảm do chuyển 

sang các loại đất khác 1.063,87ha; giảm khác 155,44ha. 

- Diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối tăng 842,67ha: Do chuyển từ các 

loại đất khác sang, bị sạt lở 832,43ha; tăng khác 10,24ha. 

Như vậy, diện tích đất sông ngòi, kênh, rạch, suối thực tế giảm từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 376,63ha 

3.2.22. Đất có mặt nước chuyên dùng có đến ngày 31/12/2019 là 

15.041,21ha. Biến động trong kỳ kiểm kê như sau: 
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- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng giảm 843,53ha: Giảm do chuyển 

sang các loại đất khác 838,89ha; giảm khác 4,64ha. 

- Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng tăng 1.467,19ha: Do thực hiện dự 

án hồ đập chuyển từ các loại đất khác sang 1.445,93ha; tăng khác 21,26ha. 

Như vậy, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng thực tế tăng từ ngày 

01/01/2015 đến ngày 01/01/2020 là: 623,68ha. 

3.2.23. Đất phi nông nghiệp khác có đến ngày 31/12/2019 là 57,89ha. Biến 

động trong kỳ kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp khác tăng 17,89ha do các loại 

đất khác chuyển sang (chủ yếu đất nông nghiệp khác).  

3.2.24. Đất bằng chưa sử dụng có đến ngày 31/12/2019 là 11.573,63ha. Biến 

động như sau: 

- Diện tích đất bằng chưa sử dụng giảm 2.471,64ha: Giảm do đưa vào sử 

dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp 2.418,60ha; giảm khác 

53,04ha. 

- Diện tích Đất bằng chưa sử dụng tăng 2.126,24ha: Do chồng ghép bản đồ 

diễn biến 03 loại rừng xác định lại loại đất, do thực hiện kiểm kê đất đai theo 

đường triều kiệt ở một số xã ven biển (theo Điều 11 Thông tư số 27/2018/TT-

BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường),.... 

Như vậy, diện tích đất bằng chưa sử dụng thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 01/01/2020 là: 345,43ha. 

3.2.25. Đất đồi núi chưa sử dụng có đến ngày 31/12/2019 là 856,02ha. Biến 

động như sau: 

- Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng giảm 50.922.31ha: Giảm do đưa vào sử 

dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp, xác định lại loại đất theo 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, chồng ghép bản đồ diễn biến 03 loại rừng xác 

định lại loại đất,... 

- Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng tăng 31.669,43ha. Nguyên nhân tăng 

chủ yếu do xác định lại loại đất theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Như vậy, diện tích đất đồi núi chưa sử dụng thực tế giảm từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 01/01/2020 là: 19.252,93ha. 

3.2.26. Núi đá không có rừng cây có đến ngày 31/12/2019 là 16,90ha. Trong 

kỳ kiểm kê giảm 127,35ha và tăng 4,16ha. Nguyên nhân tăng giảm do tính toán xác 

định diện tích theo ranh giới kiểm kê 03 loại rừng.  

B. Kết quả kiểm kê chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1672/QĐ-BTNMT ngày 

14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

1. Tình hình quản lý, sử dụng đất đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích 

công ích 

Tính đến ngày 31/12/2019 toàn tỉnh có 3.475,70ha đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích. Trong đó: 
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- Diện tích đất công ích đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 

2.671,43ha, cụ thể phân theo các tiêu chí: 

+ Theo mức độ tập trung phân tán: Diện tích sử dụng tập trung 1.134,65ha; 

phân tán theo từng thửa riêng 1.499,430ha; chung với đất giao của hộ gia đình 

37,35ha; 

+ Theo mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm 2.002,91ha; đất trồng cây 

lâu năm 67,21ha; đất nuôi trồng thủy sản 549,96ha; đất nông nghiệp còn lại 

51,35ha; 

+ Theo đối tượng sử dụng: Hộ gia đình 2.670,48ha; tổ chức 0,95ha. 

+ Theo hình thức sử dụng: Cho thuê 1.060,34ha; cho mượn 1.611,09ha. 

+ Diện tích chia theo thời gian sử dụng: Không xác định 1.0976,32ha; hàng 

năm 883,37ha; 05 năm 691,03ha; trên 05 năm 20,71ha. 

+ Diện tích có hồ sơ quản lý hiện có: Có hợp đồng 309,92ha, có bản đồ, sơ 

đồ 670,24ha, có sổ theo dõi 805,33ha, cho thuê theo hình thức đấu giá 46,27ha, có 

quyết định giao đất của cấp có thẩm quyền 0,04ha. 

- Đất công ích chưa đưa vào sử dụng 804,27ha. 

- Diện tích đất công ích đã sử dụng vào các mục đích khác theo quy định 

tại Khoản 2 Điều 132 của Luật Đất đai trong 05 năm qua: Xây dựng công trình 

công cộng 2,07ha, Bồi thường cho người bị thu hồi đất 0,28ha, các loại đất khác 

trong nhóm đất phi nông nghiệp 79,37ha. 

2. Đất của các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa trong 

lĩnh vực phi nông nghiệp 

Theo kết quả kiểm kê đất đai tính đến ngày 31/12/2019 toàn tỉnh có 107 

Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Cổ phần hóa trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp đang quản lý sử dụng tổng diện tích là 202,99ha, cụ thể: 

- Diện tích giao có thu tiền 77,96ha; Diện tích giao không thu tiền 59,77ha; 

Diện tích đất được thuê 65,26ha;  

- Diện tích sử dụng đúng mục đích 191,05ha; Diện tích sử dụng không đúng 

mục đích 8,57ha; Diện tích chưa sử dụng 3,0ha; Diện tích để bị lấn chiếm 0,37ha. 

- Có 80 Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổng 

diện tích là 113,57ha.   

3. Tình hình quản lý, sử dụng đất của các Ban quản lý rừng và các 

doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp. 

Toàn tỉnh có 25 tổ chức sử dụng đất nông nghiệp với tổng diện tích được 

giao, cho thuê là 255.038,36ha, cụ thể: 

- Đất nông nghiệp 252.661,89ha, đất phi nông nghiệp 1.658,0ha, đất chưa sử 

dụng 718,46ha. 

- Diện tích giao có thu tiền 14.679,0ha; Diện tích giao không thu tiền 

233.276,80ha; Diện tích đất được thuê 6.921,55ha; Diện tích đất nhận chuyển 

nhượng 161,02ha. 
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- Diện tích sử dụng đúng mục đích 251.128,70ha; Diện tích sử dụng không 

đúng mục đích 179,28ha; Diện tích đang cho thuê lại 19,34ha; Diện tích đang cho 

mượn 3,2ha; Diện tích bị lấn chiếm 2553,77ha; Diện tích tranh chấp 99,16ha; Diện 

tích chưa sử dụng 718,46ha; Diện tích đất dự kiến tiếp tục trả về cho địa phương 

7.162,37ha. 

- Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Có 24/25 tổ chức được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; còn 01 đơn vị (Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp và Dịch vụ Chúc A) do đang sắp xếp tổ chức của đơn vị nên chưa thực việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Số giấy chứng nhận đã cấp 152 giấy với 

diện tích 111.115,33ha. 

4. Tình hình quản lý, sử dụng đất tại các Dự án xây dựng nhà ở thương 

mại  

Tính đến ngày 31/12/2019 toàn tỉnh có 12 dự án xây dựng nhà ở thương mại 

được nhà nước giao đất với tổng diện tích 72,59ha. Các dự án đều sử dụng đúng 

mục đích được nhà nước giao đất. 

5. Tình hình quản lý, sử dụng đất xây dựng các công trình sự nghiệp 

ngoài công lập 

Tính đến ngày 31/12/2019 toàn tỉnh còn 06 tổ chức được xây dựng công 

trình sự nghiệp ngoài công lập (01 cơ sở  y tế, 05 cơ sở giáo dục) được nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất với tổng diện tích 1,85ha; các cơ sở được giao đất 

đều sử dụng đất đúng mục đích, tất cả 06 tổ chức đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

6. Kiểm kê diện tích đất sạt lở, bồi đắp 

- Diện tích bị sạt lở vùng bờ sông trong 05 năm qua 42,46ha. Diện tích phân 

theo loại đất: Đất sản xuất nông nghiệp 34,28ha, đất ở 0,10ha, đất trụ sở cơ quan, 

công trình sự nghiệp 0,07ha, đất công trình công cộng 1,58ha, các loại đất khác 

còn lại 6,41ha; 

- Diện tích bồi đắp 147,97ha, trong đó: 

+ Diện tích bồi đắp vùng bờ sông 114,66ha; diện tích bồi đắp vùng bờ biển 

33,31ha; 

+ Diện tích phân theo loại đất: Đất sản xuất nông nghiệp 8,46ha, đất lâm 

nghiệp 1,18ha, đất ở 0,03ha, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 0,07ha, đất 

công trình công cộng 1,23ha, các loại đất khác còn lại 136,99ha. 

7. Tình hình quản lý, sử dụng đất các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu chế xuất 

Tính đến ngày 31/12/2019, Hà Tĩnh có 10 cụm công nghiệp, 08 khu công 

nghiệp với tổng diện tích đất đã giao, cho thuê sử dụng 2.838,7ha; tình hình sử 

dụng đất như sau: 

- Tình hình xây dựng hạ tầng: Đã hoàn thành xây dựng hạ tầng với diện tích 

2.525,1ha; đạt 64,7% nhu cầu.  
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- Tình hình chuyển nhượng, cho thuê đất để SXKD trong khu, cụm CN: Đã 

chuyển nhượng, cho thuê đất SXKD với diện tích 110,02ha/176,91ha đạt gần 

62,19%. 

- Tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Cấp cho các chủ đầu tư xây dựng 

hạ tầng 214 giấy với diện tích 2.267,9ha; Cấp cho người sử dụng đất sản xuất kinh 

doanh 125 giấy với diện tích 50,6ha. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT THEO KẾT 

QUẢ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

1. Kết quả đạt được 

Kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 đã phản ánh thực tế về tổng diện tích tự 

nhiên, diện tích, cơ cấu đất đai của tỉnh, huyện, xã theo từng loại đất, theo các đối 

tượng quản lý, sử dụng và xu thế biến động đất đai trong kỳ kiểm kê. Số liệu biến 

động đất đai hàng năm đều được thống kê, cập nhật đầy đủ. Qua đó phản ánh đúng 

thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, 

cấp huyện, tỉnh. 

Thời gian vừa qua công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã 

đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã tạo được hành lang pháp lý cần thiết cho công tác quản lý nhà nước được tốt 

hơn và tạo điều kiện cho các ngành, địa phương chủ động bố trí sử dụng quỹ đất, 

sử dụng khai thác tài nguyên đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả. Đã cơ bản hoàn 

thành công tác đo vẽ bản đồ địa chính, cấp GCNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân. Hoàn thành đo vẽ bản đồ đất nông lâm nghiệp cho 05 Công ty thuộc 

diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. 

Việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp được 

thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong đầu tư dự án, vay 

vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Công tác bồi thường, GPMB được tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Qua kết quả kiểm kê chuyên đề, UBND tỉnh nắm được tổng thể tình hình 

quản lý, sử dụng đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần 

hóa; các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp; đất tại 

các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài 

công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng 

vào mục đích công ích; đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; 

diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp ... từ đó, kịp thời có các giải pháp nhằm khắc phục 

các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương. 

2. Một số tồn tại, hạn chế. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa 

bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, như:  

- Tình trạng chồng lấn, tranh chấp diện tích đất lâm nghiệp còn diễn ra. Tỷ lệ 

danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện đạt 

thấp. Công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các dự án đầu tư đang gặp 

khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các dự án.   
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 - Việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các huyện, thành phố, thị xã 

vẫn còn diễn ra ở một số địa phương; 

 - Việc quản lý, sử dụng đất công ích tại cấp xã chưa hiệu quả: UBND cấp xã 

không nắm chính xác về diện tích, vị trí, loại đất trên địa bàn quản lý; nguồn thu từ 

đất công ích bị hạn chế, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích; hồ sơ quản 

lý về đất công ích không được lưu trữ, hoặc có lưu trữ thì toàn bộ hồ sơ được lập từ 

lâu nay đã biến động rất lớn. 

 IV. KIẾN NGHỊ 

 Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kiến nghị: 

1. Luật Đất đai năm 2013 có quy định “Hệ thống theo dõi và đánh giá đối 

với quản lý và sử dụng đất đai”, tuy nhiên đến nay các tiêu chí và quy trình thực 

hiện đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất chưa được Ban hành thực hiện thống 

nhất. Để triển khai thực hiện việc đánh giá việc quản lý, sử dụng đất theo quy định 

của luật đất đai (đặc biệt thực hiện theo dõi, đánh giá công tác quản lý đất đai của 

UBND cấp xã), đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành các tiêu chí, 

quy trình đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai. 

2. Để kịp thời giúp các địa phương khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng 

đất lâm nghiệp, nhất là diện tích đất đang do các Ban quản lý rừng quản lý sử 

dụng. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất Chính phủ hỗ trợ 

kinh phí cho các địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 

ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa 13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn 

gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng ./. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác kiểm kê đất đai năm 2019, UBND tỉnh 

Hà Tĩnh  báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TTr, Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Chánh VP, Phó VP (theo dõi); 

- Lưu VT, NL2. 

                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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