
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ CHƠN THÀNH 

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Chơn Thành, ngày        tháng       năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị HĐND thị xã thông qua Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023 thị xã Chơn Thành  

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

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

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; 

Căn cứ Biên bản về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện Công văn số 2926/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/12/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp 
huyện thông qua Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố, 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã 

Chơn Thành, thời gian qua UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường 

cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Chơn 

Thành. Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã tiếp thu, giải trình ý kiến 

của các cơ quan liên quan, các thành viên UBND thị xã, thông qua Thường vụ 

Thị ủy và đã tiếp thu, giải trình ý kiến Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng 

đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh. 

Để đảm bảo quy định khoản 2, Điều 21, Luật Đất đai năm 2013; điểm a, 

khoản 2, Điều 26 và khoản 1, Điều 28, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 19/6/2015 và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

2926/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/12/2022, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ban 
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Kinh tế - Xã hội của HĐND thị xã xem xét thẩm tra, trình Hội đồng nhân dân thị 

xã xem xét, thông qua hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Chơn 

Thành, nội dung cụ thể như sau: 

1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Chơn Thành (được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 29/3/2022), được 

UBND Chơn Thành tổ chức công bố, công khai thực hiện theo quy định t  ngày 

01/4/2022. Trong năm 2022, UBND thị xã đã tổ chức thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất, kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất như sau: 

1.1. Đất nông nghiệp: Theo kế hoạch năm 2022 diện tích đất nông 

nghiệp là 25.137,79 ha. Kết quả thực hiện năm 2022 là 31.202,44 ha; cao hơn so 

với chỉ tiêu kế hoạch 6.064,65 ha.  Đánh giá: Chưa đạt mục tiêu kế hoạch. 

1.2. Đất phi nông nghiệp: Theo kế hoạch năm 2022 là 13.876,91 ha. Kết 

quả thực hiện năm 2022 là 7.474,62 ha, thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch 

6.402,29 ha, đạt 53,86 %. Đánh giá: Chưa đạt mục tiêu kế hoạch. 

1.3. Đất chưa sử dụng: Theo kế hoạch năm 2022 là 19,77 ha. Kết quả thực 

hiện năm 2022 là 357,42 ha, cao hơn so với kế hoạch 337,64 ha do một số dự án 

thực hiện xong nhưng chưa giao đất nên thống kê vào loại đất chưa sử dụng. 

1.4. Nguyên nhân thực hiện chỉ tiêu sử dụng các loại đất thấp so với 

kế hoạch sử dụng đất được duyệt: 

- Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thấp, không 

đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đã phê duyệt là do các công trình, dự án quy hoạch 

dự kiến thực hiện trong năm kế hoạch 2022 chậm triển khai thực hiện, thiếu 

vốn, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành. Trong công tác thu hồi đất 

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Hệ thống pháp luật còn mâu thuẫn, 

chồng chéo, không đồng bộ và thống nhất, chưa có cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan, đơn vị liên quan và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của t ng cơ 

quan, đơn vị; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cấp có thẩm quyền còn 

chậm, chưa thực sự quan tâm (hướng dẫn áp dụng Bảng giá các loại đất sau khi 

thành lập thị xã Chơn Thành, chính sách hỗ trợ khác để giảm bớt thiệt thòi cho 

người có đất thuộc dự án có vị trí đất tiếp giáp những tuyến đường quốc lộ, khu 

vực trung tâm có giá trị cao…); Một số dự án có diện tích thu hồi lớn (trên 

1.000ha) cần phải phân kỳ, chia giai đoạn khu vực thu hồi đất để đăng ký trong 

kế hoạch sử dụng đất để hạn chế dự án kéo dài hơn 3 năm nhưng chưa thực 

hiện hoặc chỉ thực hiện được một phần do diện tích quá lớn (như: Dự án khu 

công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước, dự án mở rộng khu công 

nghiệp Minh Hưng III….) 

- Đối với đất chưa sử dụng tăng cao là do cập nhật diện tích thu hồi đất 

của các công trình, dự án trong năm 2022 đã có quyết định thu hồi đất của 

UBND huyện (nay là UBND thị xã) nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền 

quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nên phần diện 

tích đất này do Tổ chức Phát triển quỹ đất quản lý và được thống kê vào đất 

chưa sử dụng theo quy định. 
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2. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023: 

2. 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất: Tổng diện tích tự nhiên của thị xã 

Chơn Thành là 39.034,48 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 25.403,84 ha chiếm 65,08% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 13.589,84 ha chiếm 34,82% tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 40,80 ha chiếm 0,10%  tổng diện tích tự nhiên. 

(Chi tiết theo Phụ lục 1) 

2.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Diện tích chuyển mục đích 

sử dụng đất năm 2023 cụ thể như sau: 

- Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi 

nông nghiệp là 1.079,07 ha.  

- Diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 4,96 ha.  

(Chi tiết theo Phụ lục 2) 

2.3. Diện tích đất cần thu hồi: Trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 

2023, tổng diện tích đất cần thu hồi là 4.319,48 ha, trong đó: 

- Diện tích đất nông nghiệp thu hồi: 4.317,13 ha  

- Diện tích đất phi nông nghiệp thu hồi: 2,35 ha  

(Chi tiết theo Phụ lục 3) 

2.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: Diện tích đất chưa sử 

dụng đưa vào sử dụng năm 2023 là 316,62 ha.  

(Chi tiết theo Phụ lục 4) 

2.5. Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023: 

Tổng danh mục công trình, dự án đăng ký là 69, với tổng diện tích 

5.136,11ha, trong đó: 

- Cấp tỉnh: 29 danh mục công trình, dự án, với tổng diện tích 4.921,58ha. 

- Cấp huyện: 40 danh mục công trình, dự án, với tổng diện tích 214,53ha. 

(Kèm theo Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2023 của 
thị xã Chơn Thành) 

Ủy ban nhân dân thị xã Chơn Thành kính đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội 

của HĐND thị xã xem xét thẩm tra, trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét 

thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Chơn Thành để làm cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 

- Sở TN&MT (b/c); 

- TT. Thị ủy, TT.HĐND thị xã; 

- Ban KT-XH HĐND thị xã; 

- Các vị đại biểu HĐND thị xã; 

- CT, các PCT. UBND thị xã; 

- Các phòng ban chuyên môn; 

- UBND các xã, phường; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT, CV. Lành. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Duy Đạt 
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