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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

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

xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng trong môi trường sống, là địa bàn phân 

bố dân cư, cơ sở phát triển kinh tế, văn hoá đời sống xã hội nhân dân. Tài 

nguyên đất thì có hạn không tái tạo lại được trong đó dân số tăng nhanh dẫn đến 

nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích ngày càng tăng. Để giải quyết vấn đề này 

cần phân bố sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

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

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

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật". Luật Đất đai năm 

2013 tại Khoản 4 Điều 22 quy định "Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một 

trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai". 

Huyện Lâm Thao đã lập Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại các Quyết định: số 

19/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 770/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 và Văn bản 

số 2829/UBND-KTN của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận cho UBND 

huyện Lâm Thao điều chỉnh địa điểm, quy mô và số lượng dự án trong quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Những năm 

qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao là cơ sở để chính quyền 

các cấp, các ngành quản lý, tổ chức sử dụng đất đai có hiệu quả. Để phù hợp với 

định hướng phát triển chung của cả tỉnh, cũng như của huyện Lâm Thao trong 

thời kỳ mới, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như phương hướng mục 

tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn huyện Lâm Thao có 

nhiều thay đổi kéo theo những thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất, cũng như nhu 

cầu sử dụng đất đai cho các ngành, các lĩnh vực. 

Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối 

với việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, thống nhất, hài 

hòa giữa các ngành, lĩnh vực; được sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh Phú 

Thọ và Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lâm Thao đã tiến hành lập 

“Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-

2030”. Đây sẽ là căn cứ mang tính pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất, 

phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững đất đai, 

thiết lập các hành lang pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện Lâm Thao. 

2. Cơ sở của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1. Căn cứ pháp lý 

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

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20/11/2018; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; 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; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 2017; 

- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản 

lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2019 của Chính 

phủ về quy định, quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ; 

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

nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

- 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; 

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

Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của 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 và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2020; 

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

nguyên và Môi trường về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) 

tỉnh Phú Thọ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
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- Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh 

Phú Thọ về Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011-2015) huyện Lâm Thao; 

- Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của huyện Lâm Thao; 

- Văn bản số 2829/UBND-KTN của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp 

thuận cho UBND huyện Lâm Thao điều chỉnh địa điểm, quy mô và số lượng dự 

án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm 

dân cư nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; 

- Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2011 – 2020; 

- Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 06/12/2011 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hạ tầng mạng viễn thông tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2011 – 2020; 

- Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2011 – 2020; 

- Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 

- 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Phú 

Thọ giai đoạn 2013 – 2020; 

- Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 13/8/2014 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ đến 

năm 2020; 

- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể nghĩa trang trên địa bàn tỉnh  Phú Thọ 

giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2020; 

- Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 

Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế 

tỉnh Phú Thọ giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

- Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về bảng giá đất 05 năm (2024-2025) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

- Công văn số 4272/UBND-KTN ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 cấp huyện. 

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

- Hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Phú Thọ; 

- Hồ sơ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Lâm Thao đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Lâm Thao; 

- Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

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

nghiệp, giao thông, thuỷ lợi... 

- Hồ sơ quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn. 

- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 

- Niên giám thống kê huyện Lâm Thao các năm: 2016, 2017, 2018, 2019; 

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện Lâm Thao các năm 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

- Hồ sơ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

huyện Lâm Thao; 

- Hồ sơ thống kê đất đai năm 2020 của cấp huyện và cấp xã. 
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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 Lâm Thao nằm trong vùng đồng bằng và trung du của tỉnh Phú 

Thọ, có tổng diện tích tự nhiên là 9.835,46 ha, nằm trong khoảng toạ độ địa lý 

21014'30" đến 21024'30" vĩ độ Bắc và 105 014'15" đến 105022'00" kinh độ Đông. 

Vị trí tiếp giáp của huyện với các vùng lân cận được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Phù Ninh và Thị xã Phú Thọ; 

- Phía Đông giáp Thành phố Việt Trì và Thành phố Hà Nội; 

- Phía Nam giáp huyện Tam Nông; 

- Phía Tây giáp huyện Tam Nông. 

Huyện Lâm Thao có 12 đơn vị hành chính gồm 10 xã và 2 thị trấn (thị 

trấn Lâm Thao và thị trấn Hùng Sơn). Trung tâm huyện lỵ là thị trấn Lâm Thao, 

cách thành phố Việt Trì khoảng 10 km về phía Tây. 

Với vị trí địa lý trên đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện Lâm Thao trở 

thành cửa ngõ giữa miền núi và vùng đồng bằng, đồng thời là cửa ngõ quan 

trọng giữa thành phố Việt Trì với các tỉnh phía Bắc, có điều kiện thuận lợi cho 

phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hoá, khoa học công nghệ giữa các địa 

phương trong và ngoài huyện, vận chuyển và trung chuyển để tiêu thụ hàng hóa 

thuận tiện. 

1.1. 2. Địa hình, địa mạo 

Lâm Thao có địa hình tương đối đa dạng tiêu biểu của một vùng bán sơn 

địa: Có đồi, đồng ruộng của một số xã phía Bắc và cánh đồng rộng có địa hình 

khá bằng phẳng ở một số xã phía Nam. Nhìn chung, Lâm Thao có địa hình thấp, 

độ cao trung bình 30,0 - 40,0 m so với mặt nước biển; địa hình thấp dần từ Bắc 

xuống Nam, từ Tây sang Đông. 

 Theo kết quả phân độ dốc, độ dốc chủ yếu của huyện dưới 30; được phân 

bố ở tất cả các xã và thị trấn trong huyện, tập trung nhiều ở các xã Cao Xá, Tứ 

Xã, Vĩnh Lại, Tiên Kiên, Sơn Vi,... 

 Địa hình của huyện Lâm Thao phong phú, đa dạng thuận lợi trong việc sử 

dụng đất vào sản xuất nông - lâm nghiệp, bố trí kế hoạch xây dựng các công 

trình giao thông, thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp.  

1.1. 3. Khí hậu 

Huyện Lâm Thao chịu ảnh hưởng của chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa 

nóng ẩm, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 

năm sau. Đặc điểm chính về khí hậu thời tiết của huyện như sau: 
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- Nhiệt độ bình quân cả năm 230C, tổng tích ôn đạt trên 8.5000C. Lượng 

mưa bình quân hằng năm 1.720 mm. Lượng bốc hơi bình quân 1.284 mm/năm. 

Độ ẩm không khí bình quân cả năm khoảng 85%. 

- Gió: Hướng gió chủ đạo mùa hè là hướng Đông và hướng Đông Nam, 

mùa đông là hướng Đông Bắc; tốc độ gió trung bình là 1,6m/s. 

- Lốc xoáy có 2 - 3 cơn trong một năm và thường đi kèm các cơn mưa lớn 

từ 200 - 300 mm gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

1.1. 4. Thủy văn 

Chế độ thuỷ văn của các sông, ngòi ở Lâm Thao phụ thuộc chủ yếu vào 

chế độ thủy văn của sông Hồng. Từ tháng 4 khi lượng mưa bắt đầu tăng lên thì 

mức nước sông, ngòi cũng tăng lên và đạt đỉnh vào các tháng 7 và 8, sau giảm 

dần vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Mùa lũ trên các sông ở Lâm Thao bắt 

đầu tương đối đồng nhất về thời gian, thường từ tháng 6 đến tháng 9. Tuy nhiên, 

có năm lũ xuất hiện sớm hoặc muộn hơn nhưng chỉ dao động trong khoảng 1 

tháng với tần suất không lớn. Lượng nước trên các sông trong mùa lũ thường 

chiếm khoảng 75 - 85% tổng lượng dòng chảy trong cả năm và phân phối không 

đều trong các tháng, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 7. Trong 

mùa kiệt lượng nước thường chỉ chiếm 20 - 25% tổng lượng dòng chảy trong 

năm. Tháng có lưu lượng nhỏ nhất thường xảy ra vào các tháng 01, 02 hoặc 3, 

đây là khó khăn cho sản xuất nông nghiệp do thiếu nước. 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Theo kết quả của công tác đánh giá phân hạng đất của huyện Lâm Thao 

gồm các loại đất chính sau: 

 - Nhóm đất phù sa: 5.103,95 ha chiếm 51,89% tổng diện tích tự nhiên. 

 + Đất phù sa được bồi trung tính, ít chua (Pbe): 168,02 ha chiếm 1,71% 

tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở xã Bản Nguyên, Cao Xá, Thạch Sơn, Vĩnh 

Lại, Xuân Huy. 

 + Đất phù sa không được bồi trung tính, ít chua (Pe): 4.011,78 ha chiếm 

40,79% tổng diện tích tự nhiên. Phân bố chủ yếu ở các xã Bản Nguyên, Xuân 

Huy, Thạch Sơn,… 

 + Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf): 49,47 ha chiếm 0,50% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố ở xã Phùng Nguyên, thị trấn Lâm Thao. 

 + Đất phù sa Glây (Pg): 385,44 ha chiếm 3,92% tổng diện tích tự nhiên. 

Phân bố chủ yếu ở các xã Sơn Vi, Cao Xá, Tiên Kiên,… 

  + Đất phù sa ngòi suối (Py): 489,24 ha chiếm 4,97% tổng diện tích tự 

nhiên. Phân bố ở xã Tiên Kiên, Xuân Lũng, thị trấn Hùng Sơn. 

 - Nhóm đất đỏ vàng: 748,99 ha chiếm 7,62% tổng diện tích tự nhiên. 
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 + Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl): 41,91 ha chiếm 0,43% 

tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở xã Sơn Vi và thị trấn Lâm Thao. 

 + Đất nâu vàng trên phù sa cổ (Fp): 43,71 ha chiếm 0,44% tổng diện tích 

tự nhiên. Phân bố ở xã Tiên Kiên và xã Sơn Vi. 

 + Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất (Fs): 663,37 ha chiếm 6,74% tổng 

diện tích tự nhiên. Phân bố ở xã Xuân Lũng, Tiên Kiên, Xuân Huy và thị trấn 

Hùng Sơn. 

 - Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: 130,81 ha chiếm 1,33% tổng diện tích tự 

nhiên. Nhóm đất này có 01 loại đất là đất xói mòn trơ sỏi đá (E). Phân bố chủ 

yếu ở xã Xuân Lũng và xã Xuân Huy. 

 - Nhóm đất xám và bạc màu: 0,33 ha chiếm 0,003% tổng diện tích tự 

nhiên. Nhóm đất này có 01 loại đất là đất xám bạc màu trên phù sa cổ (B). Phân 

bố ở xã Sơn Vi. 

 - Nhóm đất thung lũng: 20,37 ha chiếm 0,21% tổng diện tích tự nhiên. 

Nhóm đất này có 01 loại đất là đấ thung lũng do sản phẩm dốc tụ (D). Phân bố ở 

xã Tiên Kiên. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

Tài nguyên nước của huyện Lâm Thao được cung cấp chủ yếu bởi 3 

nguồn chính là nước mặt, nước ngầm và nước mưa tự nhiên. 

- Nước mặt: Có nguồn chính từ các sông, ngòi, ao, hồ, đầm lớn nhỏ phân 

bố khắp các xã trong huyện. Đặc biệt, huyện có sông Hồng chảy qua 8 xã, thị 

trấn, trữ lượng nước của sông Hồng lớn. 

- Nước ngầm: Nước ngầm được khai thác sử dụng cho công nghiệp của các 

nhà máy và được lấy từ giếng khoan, giếng đào để cung cấp nước sinh hoạt cho 

mỗi nhà dân, nước ngầm của huyện tương đối dễ khai thác và chất lượng tốt. 

- Nước mưa: Với trữ lượng nước mưa trung bình 1.720 mm trong năm, đây 

là nguồn nước bổ sung cho các ao, hồ đầm và cho các sinh hoạt khác của nhân dân. 

Nước mưa là nguồn cung cấp chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020, diện tích đất lâm nghiệp của 

huyện có 245,64 ha, chiếm 2,50% diện tích đất tự nhiên (đất rừng sản xuất 

chiếm 100% diện tích đất lâm nghiệp). Tài nguyên rừng của huyện có chất 

lượng không cao, diện tích rừng chủ yếu là rừng trồng mới, rừng tái sinh chưa 

đến tuổi được khai thác. Trong những năm gần đây, công tác quản lý và bảo vệ 

rừng được thực hiện khá tốt, nên diện tích rừng của huyện đang từng bước được 

phục hồi. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Lâm Thao là huyện nghèo về tài nguyên khoáng sản và trữ lượng ít, một 

số loại khoáng sản chủ yếu trên địa bàn là: Cao lanh ở Xuân Lũng và thị trấn 
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Hùng Sơn, nước khoáng ở xã Tiên Kiên và mỏ sét làm vật liệu xây dựng thông 

thường ở các xã Cao Xá, Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Phùng Nguyên… Do trữ lượng 

của các mỏ nay ít nên chủ yếu là khai thác và sản xuất tại chỗ để phục vụ cho 

nhu cầu sử dụng trên địa bàn như: Sản xuất gạch nung, cát, đất phục vụ san nền 

đắp nền công trình,… 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

Lâm Thao là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và có bề dày văn hóa 

lâu đời. Trên địa bàn huyện còn bảo tồn được nhiều di sản văn hóa có giá trị, 

bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Toàn huyện hiện có 107 các di 

tích lịch sử văn hóa, cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. Có 49 di tích được 

xếp hạng di tích lịch sử văn hóa các cấp trong đó: 30 di tích cấp Tỉnh; 19 cấp 

Quốc gia. 

Người dân Lâm Thao với đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, hiếu học 

đang ra sức lao động và học tập để góp phần xây dựng quê hương ngày càng 

giàu đẹp và là  một trong những nguồn tài nguyên, nguồn lực quan trọng, khởi 

dậy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới. Tuy nhiên, sự 

tiếp cận của người dân tới xã hội thông tin, kỹ thuật hiện đại còn có những hạn 

chế, dân cư trong nông thôn chiếm tỷ lệ cao, lao động chủ yếu là nông nghiệp, 

trình độ tay nghề và kinh nghiệp quản lý còn hạn chế, đây là khó khăn ảnh 

hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Theo số liệu hiện trạng đất năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020), tổng 

diện tích tự nhiên: 9.835,41 ha. Chi tiết thể hiện trong bảng sau: 

TT CHỈ TIÊU MÃ 
Tổng diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

 Tổng diện tích đất tự nhiên  9.835,41 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.127,52 62,30 

 Trong đó:    

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.551,22 36,11 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.164,14 32,17 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 572,46 5,82 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.109,74 11,28 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 245,64 2,50 

 Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 610,77 6,21 

1.8 Đất làm muối LMU - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,69 0,38 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.685,59 37,47 
 Trong đó:    

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,60 0,20 

2.2 Đất an ninh CAN 22,49 0,23 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 61,60 0,63 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 10,78 0,11 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 121,61 1,24 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,99 0,03 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 73,01 0,74 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.282,07 13,04 

 Trong đó:    

- Đất giao thông DGT 740,35 7,53 

- Đất thủy lợi DTL 356,56 3,63 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,65 0,01 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,30 0,03 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 49,74 0,51 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 16,80 0,17 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,54 0,02 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,63 0,01 
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TT CHỈ TIÊU MÃ 
Tổng diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 8,97 0,09 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,42 0,01 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,74 0,16 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 73,71 0,75 

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH - - 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH - - 

- Đất chợ DCH 6,52 0,07 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 14,02 0,14 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,91 0,01 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 545,46 5,55 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 116,11 1,18 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,46 0,12 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,08 0,001 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,09 0,08 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.311,72 13,34 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 80,04 0,81 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,55 0,04 

3 Đất chưa sử dụng CSD 22,30 0,23 

Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính năm 2020 

TT Đơn vị hành chính Diện tích năm 2020 (ha) Cơ cấu (%) 

  Toàn huyện 9.835,41 100,00 

1 TT Hùng Sơn 470,05 4,78 

2 TT Lâm Thao 556,40 5,66 

3 Xã Bản Nguyên 757,45 7,70 

4 Xã Cao Xá 1.035,47 10,53 

5 Xã Phùng Nguyên 1.521,71 15,47 

6 Xã Sơn Vi 709,60 7,21 

7 Xã Thạch Sơn 519,07 5,28 

8 Xã Tiên Kiên 1.089,15 11,07 

9 Xã Tứ Xã 824,98 8,39 

10 Xã Vĩnh Lại 1.037,42 10,55 

11 Xã Xuân Huy 624,13 6,35 

12 Xã Xuân Lũng 689,98 7,02 
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2.2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong quy hoạch kỳ trước 

Trong những năm qua tổng diện tích tự nhiên của huyện Lâm Thao có 

nhiều biến động. Tổng diện tích tự nhiên năm 2020 là 9.835,41 ha, giảm 0,05 ha 

so với năm 2015 và tăng 66,30 ha so với năm 2010. Chủ yếu là do sự khác nhau 

giữa phương pháp kiểm kê kỳ này và kỳ trước; do cộng dồn các diện tích biến 

động của các năm thì năm 2019 theo quy định của Bộ tài nguyên và Môi trường 

sẽ sử dụng phần mềm TK Destop và ưu tiên sử dụng nền bản đồ địa chính để thực 

hiện công tác kiểm kê đất đai mà bản đồ địa chính của huyện đã được đo đạc 

chính xác địa giới hành chính, ranh giới thửa đất nên số liệu kiểm kê đất đai năm 

2019 của huyện có sự chính xác, đúng theo hiện trạng sử dụng đất của địa phương 

vì vậy dẫn đến sự biến động lớn về diện tích tự nhiên của huyện trong hai kỳ kiểm 

kê. Do đó dẫn đến số liệu năm hiện trạng 2010 và 2020 sẽ có sự biến động lớn 

như vậy. Thứ 2, do chỉ tiêu xác định các loại đất của 2 kỳ kiểm kê 2009 và 2019 

cũng khác nhau điều này cũng dẫn tới có sự chênh lệch lớn về diện tích của các 

loại đất nhỏ bên trong diện tích tự nhiên của huyện. 

Tình hình biến động sử dụng đất năm 2010 – 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2020 

(ha) 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2015 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-

2015 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-2010 

  Tổng diện tích đất tự nhiên  9.835,41 9.835,46 -0,05 9.769,11 66,30 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.127,52 6.289,41 -161,89 5.886,02 241,50 

 Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.551,22 3.680,62 -129,40 3.743,16 -191,94 

 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước  
LUC 3.164,14 3.278,28 -114,14 3.423,48 -259,34 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 572,46 603,56 -31,10 462,08 110,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.109,74 1.114,44 -4,70 934,49 175,25 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH      

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 245,64 265,09 -19,45 259,93 -14,29 

 Trong đó: Đất có rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 
RSN      

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 610,77 595,17 15,60 472,75 138,02 

1.8 Đất làm muối LMU      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,69 30,53 7,16 13,61 24,08 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.685,59 3.506,86 178,73 3.691,11 -5,52 

 Trong đó:       

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,60 16,83 2,77 16,18 3,42 

2.2 Đất an ninh CAN 22,49 22,49 0,00 0,54 21,95 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK      

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 61,60 22,17 39,43 96,93 -35,33 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 10,78 1,16 9,62  10,78 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2020 

(ha) 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2015 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-

2015 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-2010 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 121,61 118,81 2,80 22,84 98,77 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 2,99 2,56 0,43 3,34 -0,35 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 73,01 70,86 2,15 91,77 -18,76 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.282,07 1.259,33 22,74 1.373,20 -91,13 

 Trong đó:       

- Đất giao thông DGT 740,35 704,17 36,18 728,40 11,95 

- Đất thủy lợi DTL 356,56 378,45 -21,89 465,19 -108,63 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,65 0,28 0,37 7,23 -6,58 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,30 3,31 -0,01 4,01 -0,71 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 49,74 50,08 -0,34 45,36 4,38 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 

thao 
DTT 16,80 16,16 0,64 21,81 -5,01 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,54 1,44 0,10 3,93 -2,39 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,63 0,60 0,03 0,37 0,26 

- 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 

gia 
DKG      

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 8,97 9,09 -0,12 9,43 -0,46 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,42 1,49 -0,07 2,83 -1,41 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,74 16,25 -0,51 5,72 10,02 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 73,71 72,10 1,61 71,29 2,42 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 

công nghệ 
DKH      

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 

hội 
DXH      

- Đất chợ DCH 6,52 5,91 0,61 7,63 -1,11 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL      

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 14,02 13,03 0,99  14,02 

2.12 
Đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 
DKV 0,91 0,71 0,20  0,91 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 545,46 489,62 55,84 445,26 100,20 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 116,11 107,11 9,00 100,33 15,78 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,46 11,46 0,00 14,61 -3,15 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,08  0,08  0,08 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG      

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,09 5,83 2,26 4,55 3,54 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.311,72 1.285,81 25,91 1.398,55 -86,83 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 

2020 

(ha) 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2015 

Hiện trạng sử dụng 

đất năm 2010 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-

2015 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

2020-2010 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 80,04 77,91 2,13 122,88 -42,84 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,55 1,17 2,38 0,13 3,42 

3 Đất chưa sử dụng CSD 22,30 39,19 -16,89 191,98 -169,68 

2.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

Huyện Lâm Thao đã lập Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại các Quyết định: số 

19/QĐ-UBND ngày 06/01/2014; số 770/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 và Văn bản 

số 2829/UBND-KTN của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận cho UBND 

huyện Lâm Thao điều chỉnh địa điểm, quy mô và số lượng dự án trong quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Công tác quản 

lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được triển khai thực hiện 

tốt. Tuy nhiên chỉ tiêu các loại đất thực hiện được chưa nhiều.  

Việc đánh giá các chỉ tiêu chỉ mang tính chất tương đối vì thực tế các chỉ 

tiêu sử dụng đất có sự thay đổi qua kỳ kiểm kê đất đai năm 2019 về diện tích và 

các loại đất. Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện theo phương án quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 là 9.835,46 ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 

9.835,41 ha, giảm 0,05 ha so với quy hoạch được duyệt. Cụ thể các loại đất 

như sau: 

TT CHỈ TIÊU MÃ 

Diện tích 

theo Điều 

chỉnh 

QHSDĐ 

năm 2020 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   9.835,46 9.835,41 -0,05 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 5.415,50 6.127,52 712,02 113,15 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.132,10 3.551,22 419,12 113,38 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 2.745,64 3.164,14 418,50 115,24 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 474,12 572,46 98,34 120,74 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 993,91 1.109,74 115,83 111,65 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 132,14 245,64 113,50 185,89 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 597,74 610,77 13,03 102,18 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 85,49 37,69 -47,80 44,09 
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TT CHỈ TIÊU MÃ 

Diện tích 

theo Điều 

chỉnh 

QHSDĐ 

năm 2020 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.380,77 3.685,59 -695,18 84,13 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 46,23 19,60 -26,63 42,40 

2.2 Đất an ninh CAN 28,79 22,49 -6,30 78,12 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 84,73 61,60 -23,13 72,70 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 112,21 10,78 -101,43 9,61 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 174,19 121,61 -52,58 69,81 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 3,86 2,99 -0,87 77,46 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 97,83 73,01 -24,82 74,63 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.637,64 1.282,07 -355,57 78,29 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 891,70 740,35 -151,35 83,03 

- Đất thủy lợi DTL 449,01 356,56 -92,45 79,41 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,28 0,65 -0,63 50,78 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,29 3,30 -0,99 76,92 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 62,30 49,74 -12,56 79,84 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 22,56 16,80 -5,76 74,47 

- Đất công trình năng lượng DNL 3,57 1,54 -2,03 43,14 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 1,76 0,63 -1,13 35,80 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 20,00 8,97 -11,03 44,85 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,69 1,42 -7,27 16,34 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 17,36 15,74 -1,62 90,67 

-  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 89,70 73,71 -15,99 82,17 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ 
DKH         

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH         

- Đất chợ DCH 6,91 6,52 -0,39 94,36 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 18,09 14,02 -4,07 77,50 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,71 0,91 0,20 128,17 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 642,44 545,46 -96,98 84,90 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 146,91 116,11 -30,80 79,03 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,15 11,46 -1,69 87,15 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 0,82 0,08 -0,74 9,76 
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TT CHỈ TIÊU MÃ 

Diện tích 

theo Điều 

chỉnh 

QHSDĐ 

năm 2020 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng, 

giảm 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,97 8,09 -0,88 90,19 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.285,29 1.311,72 26,43 102,06 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 77,74 80,04 2,30 102,96 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,17 3,55 2,38 303,42 

3 Đất chưa sử dụng CSD 39,19 22,30 -16,89 56,90 

* Kết quả thực hiện danh mục các công trình dự án trong quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

Tổng số công trình, dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch sử dụng đất 

năm 2020 là 519 dự án (trong đó: chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 là 54 dự 

án; quy hoạch Tỉnh là 26 dự án; theo QH là 91 dự án; theo KHSDĐ là 189 dự 

án; Công trình bổ sung là 159 dự án), trên tổng diện tích là 1.112,81ha (trong 

đó: đất trồng lúa là 562,89 ha; đất rừng là 99,83 ha; đất khác là 450,09 ha). Kết 

quả thực hiện cụ thể như sau: 

- Chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015: đã thực hiện được 14/54 công 

trình, dự án. Cụ thể: Đất bãi rác, xử lý rác thải 02 công trình, dự án; Đất ở tại 

nông thôn 03 công trình, dự án; Đất phát triển hạ tầng 09 công trình, dự án. 

- QH tỉnh: đã thực hiện được 01/26 công trình, dự án. Cụ thể: Đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.  

- Theo QH: đã thực hiện được 19/91 công trình, dự án. Cụ thể: Đất sản 

xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 01 công trình, dự án; Đất ở tại nông thôn 18 

công trình, dự án. 

- Theo KHSDD: đã thực hiện được 88/189 công trình, dự án. Cụ thể: Đất 

quốc phòng 01 công trình, dự án; Đất cụm công nghiệp 01 công trình, dự án; 

Đất sản xuất phi nông nghiệp 03 công trình, dự án; Đất thương mại, dịch vụ 13 

công trình, dự án; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 01 công trình, dự 

án; Đất bãi rác, xử lý chất thải 02 công trình, dự án; Đất cơ sở tôn giáo 03 công 

trình, dự án; Đất sinh hoạt cộng đồng 03 công trình, dự án; Đất ở 47 công trình, 

dự án; Đất phát triển hạ tầng 13 công trình, dự án; Đất nông nghiệp khác 01 

công trình, dự án. 

- Công trình bổ sung: đã thực hiện được 26/159 công trình, dự án. Cụ thể: 

Đất thương mại dịch vụ 09 công trình, dự án; Đất bãi rác, xử lý chất thải: 01 

công trình, dự án; Đất cơ sở tôn giáo 01 công trình, dự án; Đất ở 08 công trình, 

dự án; Đất phát triển hạ tầng 01 công trình, dự án; Đất nuôi trồng thủy sản 02 

công trình, dự án; Đất nông nghiệp khác 04 công trình, dự án. 
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2.4. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

2.4.1. Những mặt đạt được 

- UBND huyện đã tích cực triển khai, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và cho từng năm. Công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai của huyện trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ. Đất đai từng 

bước được quy hoạch, điều chỉnh, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, mang lại 

hiệu quả cao hơn.  

- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp đã dần đi vào nề 

nếp, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, 

nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

đã trở thành cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Công tác công bố quy hoạch được UBND huyện thực hiện công khai 

đúng quy định, đến tận các điểm khu dân cư, qua đó giúp người dân nắm được 

thông tin về quy hoạch sử dụng đất. 

2.4.2. Những tồn tại 

- Những tồn tại yếu kém trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước được thể hiện ở những mặt sau: 

+ Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước trên địa bàn 

huyện đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đó có một số công 

trình vẫn chưa được thực hiện phần lớn là do không có vốn đầu tư, chưa giải 

phóng được mặt bằng, phương án quy hoạch không có tính khả thi. Quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất chưa tính đúng khả năng phát triển thực tế tại địa phương 

nên trong quá trình thực hiện đã phát sinh hạng mục mới, một số hạng mục 

không thực hiện được. Nhiều công trình mới bắt đầu triển khai, đang triển khai 

nhưng do vấn đề thủ tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp khó khăn nên phải 

chuyển sang giai đoạn tiếp. Một số hạng mục công trình có trong chỉ tiêu kế 

hoạch sử dụng đất nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất 

đai nên phải lùi tiến độ thực hiện. 

+ Việc xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp chưa sát dẫn 

tới kết quả thực hiện chưa cao. 

+ Công tác làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất trên địa 

bàn huyện còn chậm. 

2.4.3. Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Việc quảng bá và thu hút các dự án đầu tư chưa hấp dẫn, vốn đầu tư hạn 

chế, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội, đôi khi còn bị động trong quá 

trình lập quy hoạch sử dụng đất. 
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- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai nên phải lùi tiến 

độ thực hiện. 

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tồn tại; vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn.  

- Nhận thức của các cấp, các ngành về xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất còn chưa đầy đủ, chưa coi trọng nên một số nội dung trong quy hoạch, 

kế hoạch còn biểu hiện tính hình thức, chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến 

những hạng mục công trình phát sinh phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần phá vỡ 

quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra đối với việc xây dựng và triển khai thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được coi trọng và chưa được thực 

hiện thường xuyên, liên tục. Địa phương còn thiếu các giải pháp có tính khả thi 

để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu yếu quan 

trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và bất cập 

trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

PHẦN III 

PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Định hướng sử dụng đất 

3.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

a. Phương hướng phát triển 

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng công 

nghiệp xây dựng và dịch vụ, khai thác những ngành có lợi thế về lao động và 

tài nguyên, đồng thời chú trọng mở rộng các ngành kinh tế. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ 

trọng nông nghiệp.  

- Tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội thông qua đẩy mạnh phát triển 

nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, đổi mới cơ chế chính sách 

quản lý thu hút đầu tư, mở rộng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất 

nông nghiệp, tập trung phát triển một số ngành công nghiệp và dịch vụ, trở 

thành ngành kinh tế chủ lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  

- Phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình phát triển chung của tỉnh, 

khu vực trung du miền núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Phía Bắc và của cả 

nước. Phối kết hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố trong tỉnh và các huyện 

trong khu vực để phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, bảo vệ môi 

trường, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hội nhập kinh tế với bên ngoài.  

Khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - 

xã hội nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện khâu đột phá về “đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo 

hướng đồng bộ, hiện đại, để phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng 

dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với chế biến và tiêu thụ sản 
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phẩm”. Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Thao - huyện Nông thôn mới có nền sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa, theo hướng hiện đại. 

b. Mục tiêu phát triển  

- Khai thác triệt để lợi thế và thời cơ, nâng cao sức cạnh tranh hội nhập, 

phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng - an 

ninh; đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, cùng với quá trình phát triển 

chung của cả tỉnh trở thành huyện cơ bản công nghiệp hoá - hiện đại hoá vào 

năm 2030.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quan tâm công tác củng 

cố, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào 

tạo, y tế, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ. Giữ vững ổn định chính trị, 

củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

3.1.2. Quan điểm sử dụng đất 

Xác định đúng và hợp lý những quan điểm sử dụng đất đai có ý nghĩa rất 

lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Với những nét đặc trưng về 

điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, trong những năm tới việc khai thác và 

quản lý sử dụng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lâm Thao cần 

quán triệt một số quan điểm sau đây: 

a. Khai thác triệt để quỹ đất 

Cần khai thác và sử dụng triệt để quỹ đất của huyện. Cụ thể: 

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư 

thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao 

hệ số sử dụng đất. 

- Đối với đất lâm nghiệp: Bảo vệ diện tích rừng hiện có, kết hợp giữa khai 

thác và bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng. 

- Đất phi nông nghiệp: Bổ sung quỹ đất đáng kể cho mục đích này trong 

giai đoạn tới do việc đầu tư xây dựng nhanh các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 

xã hội, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của nhân dân và yêu cầu ngày càng cao của sự 

phát triển kinh tế, xã hội. 

- Đối với diện tích đất chưa sử dụng: Về cơ bản, hiện nay quỹ đất chưa sử 

dụng của huyện chủ yếu là diện tích bãi bồi ven sông chưa ổn định và diện tích 

hành lang các công trình giao thông và nhỏ lẻ, rải rác ở các xã, thị trấn nên 

không có định hướng khai thác đưa vào sử dụng trong giai đoạn đến năm 2030. 

b. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá nông nghiệp nông thôn 

Cùng với quá trình phát triển, nhu cầu đất đai cho việc phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng. Kéo theo là sự phát 

triển của đô thị, cơ sở hạ tầng,... cũng gây áp lực đối với đất đai. Do vậy, việc 

chu chuyển từ đất đang sử dụng vào mục đích nông, lâm, ngư nghiệp sang mục 
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đích phi nông nghiệp như phát triển công nghiệp, các khu đô thị, du lịch, dịch 

vụ là một xu thế tất yếu. Tuy nhiên, khi lấy đất cho phát triển cần hạn chế lấy 

vào diện tích đất lúa 2 vụ đang sử dụng hiệu quả. 

c. Duy trì và bảo vệ quỹ đất nông - lâm nghiệp  

Với mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực, mặt khác tránh gây thiệt hại 

lớn đối với nền sản xuất nông - lâm nghiệp, cần phải duy trì và bảo vệ diện tích 

đất nông - lâm nghiệp hiện có, đặc biệt là đất trồng lúa nước, đất nuôi trồng 

thuỷ sản. Trong những trường hợp thật cần thiết, khi chọn đất để phát triển 

công nghiệp hay và các mục đích phi nông nghiệp khác, trước hết chỉ lấy 

những diện tích sử dụng kém hiệu quả, bạc màu, năng suất thấp,... Phải có biện 

pháp khai hoang cải tạo đất mới, thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng hợp lý để bù vào diện tích đất nông nghiệp bị mất đi, (cần hoàn thiện hệ 

thống công trình thuỷ lợi, đảm bảo được yêu cầu tưới tiêu chủ động, góp phần 

thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng). 

Tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp theo hướng đẩy mạnh công tác trồng 

rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ rừng đầu nguồn, góp phần cải tạo 

môi trường, tăng hiệu quả sử dụng đất của toàn huyện. 

d. Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và bền vững 

Việc khai thác sử dụng đất phải tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, đủ 

nhu cầu, kết hợp chặt chẽ giữa cải tạo đất với sử dụng đất, đặc biệt là đất nông 

nghiệp nhằm không ngừng tăng độ phì của đất, tránh thoái hoá đất và bảo vệ 

môi trường.  

Đối với khu dân cư nông thôn vấn đề quan trọng là bố trí hợp lý, kết hợp 

hài hoà phong tục tập quán, thuận tiện cho sản xuất nhưng phải tạo điều kiện 

đầu tư tập trung và phát huy hiệu quả, thuận lợi cho phát triển xã hội. Cần sớm 

xác định và ổn định địa bàn các khu dân cư tập trung tạo điều kiện thuận lợi 

cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy các hoạt động công nghiệp, 

thương mại - dịch vụ. 

Trong quá trình sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các ngành. 

Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất phải được quán triệt. Cụ thể, sử dụng đất phải 

mang lại lợi ích kinh tế - xã hội và môi trường cho người sử dụng đất và cho 

nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả của sử dụng đất phải toàn diện, gắn với sử 

dụng đất bền vững lâu dài, tiết kiệm và an toàn. 

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái sẽ bị tác động, 

xâm hại. Trong quy hoạch sử dụng đất cần tính toán, có các giải pháp hữu 

hiệu, tái tạo tài nguyên, môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên bền vững. 

Trong nông nghiệp, tính độc hại của các chế phẩm hoá học như: Phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật,… cũng cần được xem xét cụ thể để sử dụng hợp lý, 

tránh gây ô nhiễm môi trường và phá vỡ cân bằng sinh thái.  

3.1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

Mỗi khu chức năng có nhiệm vụ khác nhau do đó định hướng sử dụng 

đất cũng có sự khác biệt và cần đảm bảo một số yêu cầu riêng của từng khu. 
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Với huyện Lâm Thao có định hướng sử dụng đất cụ thể cho các khu chức năng 

như sau: 

- Đối với khu vực chuyên trồng lúa nước: Các khu vực chuyên trồng lúa 

nước cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc sử dụng đất lấy vào loại đất này cần 

được hạn chế. Có biện pháp để bảo vệ quỹ đất và mở rộng quy mô khu vực 

chức năng này. 

- Đối với khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm: Huyện Lâm 

Thao với cây chè là cây công nghiệp lâu năm chính và đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Do đó, cần mở rộng các khu vực này với hướng sử dụng đem lại hiệu quả 

kinh tế cao, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường.  

- Đối với khu vực rừng sản xuất: Công tác trồng rừng, khai thác và bảo 

vệ rừng ở những khu vực rừng sản xuất cần được thực hiện đồng bộ. Kết hợp 

với việc sử dụng những loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, có kỹ thuật 

trồng xen, trồng dưới tán cây rừng để khai thác tối đa hiệu quả. Việc sử dụng 

đất ở những khu vực này được ưu tiên sử dụng khai thác, chuyển đổi sang cây 

trồng hàng năm, cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao. 

- Đối với công nghiệp, cụm công nghiệp: Định hướng sử dụng đất ở 

những khu vực này cần được tính toán để đảm bảo về giao thông, địa hình 

nhưng phải đảm bảo về môi trường sinh thái. Tránh việc sử dụng đất xây dựng 

khu, cụm công nghiệp, làng nghề lấy vào quỹ đất nông nghiệp đang sử dụng 

hiệu quả và quỹ đất dân đang định cư ổn định. 

- Đối với khu đô thị, thương mại, dịch vụ: Định hướng sử dụng đất được 

ưu tiên đầu tư khai thác hiệu quả sử dụng đất tối đa để phát triển kinh tế xã hội, 

nâng cao đời sống cho nhân dân nhưng vấn đề khai thác cần đi đôi với bảo vệ 

môi trường sinh thái. 

- Khu du lịch: Với định hướng du lịch là một trong những khâu đột phá 

mới trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Định hướng từ nay 

đến năm 2030, trên địa bàn huyện sẽ hình thành và phát triển những không 

gian du lịch như du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái,… 

- Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: Hiện trạng, khu 

chức năng này chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp trong khu dân cư. Trong 

giai đoạn quy hoạch, khu chức năng này sẽ đáp ứng nhu cầu về đất ở của nhân 

dân và từng bước phát triển hoạt động sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn. 

3.2. Phương án quy hoạch sử dụng đất  

3.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Phú Thọ chưa được Chính phủ phê duyệt, do đó 

chưa có chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất cho các huyện, thành phố. Việc 

đánh giá chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lâm Thao so 

với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh sẽ được đánh giá sau khi được UBND tỉnh phân bổ 

chỉ tiêu sử dụng đất. 

3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực  

a. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp: 
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Trên cơ sở Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê 

duyệt tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/01/2015; Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế xã hội huyện Lâm Thao và kết quả rà soát quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của từng 

ngành, lĩnh vực, xã, thị trấn có sử dụng vào đất nông nghiệp, dự báo chỉ tiêu sử 

dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 như sau: 

Diện tích đất nông nghiệp của huyện Lâm Thao quy hoạch đến năm 2030 

là 4.832,01 ha, giảm 1.295,51 ha so với năm 2020. 

* Đất trồng lúa 

Trên cơ sở căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các xã, thị trấn. 

Huyện Lâm Thao xác định nhu cầu sử dụng đất trồng lúa đến năm 2030 là 

2.575,44 ha, giảm 975,78 ha so với năm 2020, do chuyển sang các loại đất phi 

nông nghiệp và các loại đất nông nghiệp khác. 

* Đất trồng cây hàng năm khác 

Căn cứ vào hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác và tổng hợp nhu cầu 

sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, xã, thị trấn có sử dụng vào loại đất này, dự 

báo chỉ tiêu đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2030 trên địa bàn toàn huyện 

là 417,39 ha, thực giảm 155,08 ha so với năm 2020. 

* Đất trồng cây lâu năm 

Trên cơ sở căn cứ vào hiện trạng đất trồng cây lâu năm và tổng hợp nhu 

cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, xã, thị trấn có sử dụng vào loại đất này, 

dự báo chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm đến năm 2030 trên địa bàn toàn huyện là 

1.033,71 ha, thực giảm 76,03 ha so với năm 2020. 

* Đất rừng sản xuất 

Trên cơ sở “Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 

2011 - 2020”; “Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; “Kết quả rà soát điều chỉnh 

quy hoạch 3 loại rừng huyện Lâm Thao giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến 

năm 2030” và nhu cầu phát triển kinh tế rừng của địa phương. Huyện Lâm Thao 

xác định nhu cầu sử dụng đất rừng sản xuất đến năm 2030 là 131,07 ha, giảm 

114,57 ha so với năm 2020. Do chuyển sang mục đích đất phi nông nghiệp và đất 

nông nghiệp khác. 

* Đất nuôi trồng thủy sản 

Trên cơ sở “Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú 

Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, huyện Lâm Thao xác định nhu 

cầu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 là 575,65 ha, thực tăng 35,12 

ha so với năm 2020. 

* Đất nông nghiệp khác 

Trên cơ sở định hướng phát triển các dự án nông nghiệp khác của tỉnh 

Phú Thọ và huyện Lâm Thao; căn cứ vào hiện trạng đất nông nghiệp khác và 

tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn. Huyện xác định nhu cầu sử 
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dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2030 là 98,76 ha, thực tăng 61,07 ha so với 

năm 2020. 

b. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp: 

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch của các 

ngành đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt; căn cứ nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, lĩnh vực của địa phương; căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị 

trấn. Huyện Lâm Thao xác định nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 

2030 là 4.981,26 ha. 

* Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 là 85,40 ha, tăng 65,80 ha 

so với năm 2020. 

* Đất an ninh 

Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 là 31,39 ha, tăng 8,90 ha so 

với năm 2020. 

* Đất cụm công nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 là 66,10 ha, tăng 4,50 

ha so với năm 2020, để quy hoạch công trình: Dự án Cụm công nghiệp Hợp Hải - 

Kinh Kệ. 

* Đất thương mại dịch vụ 

Căn cứ nhu cầu của các ngành, các xã trong huyện, xác định nhu cầu sử 

dụng đất thương mại dịch vụ của huyện đến năm 2030 là 114,60 ha, thực tăng 

103,82 ha so với năm 2020. 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, 

lĩnh vực và các xã, thị trấn xác định nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp đến năm 2030 là 204,36 ha, thực tăng 82,75 ha so với năm 2020. 

* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Căn cứ “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được UBND tỉnh 

Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 25/8/2014; Căn cứ kết 

quả khảo sát một số khu vực có khoáng sản trên địa bàn huyện, xác định nhu cầu 

sử dụng đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản đến năm 2030 là 2,99 ha không 

biến động so với năm 2020. 

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

Căn cứ “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030” đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-

UBND ngày 17/9/2015; Căn cứ “Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây 

dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” đã được UBND 

tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các xã, thị trấn, xác định nhu cầu sử 
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dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm đến năm 2030 của huyện Lâm 

Thao là 83,27 ha, thực 10,26 ha so với năm 2020. 

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

Trên cơ sở Quy hoạch của các ngành, lĩnh vực; Căn cứ kết quả tổng hợp 

nhu cầu sử dụng đất của các ngành, xã, thị trấn, xác định nhu cầu sử dụng đất 

phát triển hạ tầng đến năm 2030 trên địa bàn huyện là 1.681,70 ha, tăng 399,63 

ha so với năm 2020. 

* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 là 17,26 ha, thực 

tăng 3,24 ha so với năm 2020. 

* Đất khu vui chơi giải trí, công cộng 

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 là 2,21 ha, thực 

tăng 1,30 ha so với năm 2020. 

* Đất ở tại nông thôn 

Trên cơ sở rà soát quỹ đất ở hiện trạng của huyện; nhu cầu chuyển mục đích 

đất ở của nhân dân trên địa bàn các xã. Xác định nhu cầu sử dụng đất ở tại nông 

thôn đến năm 2030 là 1.083,43 ha, tăng 537,97 ha so với năm 2020.  

* Đất ở tại đô thị 

Trên cơ sở định hướng xây dựng các khu đô thị, khu đấu giá, khu dân cư 

mới trên địa bàn thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xác định nhu cầu sử 

dụng đất ở tại đô thị đến năm 2030 là 190,86 ha, tăng 74,75 ha so với năm 2020. 

 * Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, các xã, thị trấn, xác định nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan đến 

năm 2030 là 13,34 ha, tăng 1,88 ha so với năm 2020. 

 * Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Tổng hợp kết quả rà soát và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành 

và các xã, thị trấn nhu cầu sử dụng đất xây dựng của tổ chức sự nghiệp đến năm 

2030 là 0,08 ha, không biến động so với năm 2020. 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, các xã, thị trấn nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 2030 

là 10,43 ha, tăng 2,34 ha so với năm 2020.  

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Nhu cầu sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đến năm 2030 là 

1.311,20 ha, giảm 0,52 ha so với năm 2020 do chuyển sang các mục đích đất phi 

nông nghiệp. 

* Đất có mặt nước chuyên dùng 

Nhu cầu sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2030 là 79,09 ha, 

giảm 0,95 ha so với năm 2020 do chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp 

và đất nông nghiệp khác. 
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* Đất phi nông nghiệp khác 

Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp khác đến năm 2030 là 3,55 ha, 

không biến động so với năm 2020. 

c. Khai thác đất chưa sử dụng: 

Sau khi đầu tư khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, 

phi nông nghiệp, chỉ tiêu đất chưa sử dụng đến năm 2030 còn 22,14 ha, giảm 

0,16 ha so với năm 2020 do chuyển sang các mục đích đất phi nông nghiệp và 

đất nông nghiệp khác. 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo).  

3.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

ST

T 
Loại đất Mã 

Nhu cầu sử dụng 

đất đến năm 2020 

Nhu cầu sử dụng 

đất đến năm 2030 

Biến 

động diện 

tích 

2030/202

0 (ha) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   9.835,41 100,00 9.835,41 100,00 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.127,52 62,30 4.832,01 49,13 -1.295,51 

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.551,22 36,11 2.575,44 26,19 -975,78 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước  
LUC 3.164,14 32,17 2.269,80 23,08 -894,34 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 572,46 5,82 417,39 4,24 -155,08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.109,74 11,28 1.033,71 10,51 -76,03 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 245,64 2,50 131,07 1,33 -114,57 

  
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN           

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 610,77 6,21 575,65 5,85 -35,12 

1.8 Đất làm muối LMU           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 37,69 0,38 98,76 1,00 61,07 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.685,59 37,47 4.981,26 50,65 1.295,67 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,60 0,20 85,40 0,87 65,80 

2.2 Đất an ninh CAN 22,49 0,23 31,39 0,32 8,90 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 61,60 0,63 66,10 0,67 4,50 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 10,78 0,11 114,60 1,17 103,82 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 121,61 1,24 204,36 2,08 82,75 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 2,99 0,03 2,99 0,03 0,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 73,01 0,74 83,27 0,85 10,26 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.282,07 13,04 1.681,70 17,10 399,63 
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ST

T 
Loại đất Mã 

Nhu cầu sử dụng 

đất đến năm 2020 

Nhu cầu sử dụng 

đất đến năm 2030 

Biến 

động diện 

tích 

2030/202

0 (ha) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 740,35 7,53 961,56 9,78 221,21 

- Đất thủy lợi DTL 356,56 3,63 431,33 4,39 74,77 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,65 0,01 0,65 0,01 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 3,30 0,03 5,58 0,06 2,28 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 49,74 0,51 62,27 0,63 12,53 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 16,80 0,17 22,81 0,23 6,01 

- Đất công trình năng lượng DNL 1,54 0,02 3,32 0,03 1,78 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,63 0,01 0,69 0,01 0,06 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG       0,00   

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 8,97 0,09 19,97 0,20 11,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,42 0,01 2,72 0,03 1,30 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15,74 0,16 18,09 0,18 2,35 

-  
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 73,71 0,75 104,86 1,07 31,15 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học công 

nghệ 
DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

- Đất chợ DCH 6,52 0,07 8,98 0,09 2,46 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 14,02 0,14 17,26 0,18 3,24 

2.12 Đất khu vui chơi giải trí công cộng DKV 0,91 0,01 2,21 0,02 1,30 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 545,46 5,55 1.083,43 11,02 537,97 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 116,11 1,18 190,86 1,94 74,75 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,46 0,12 13,34 0,14 1,88 

2.16 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp DTS 
0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8,09 0,08 10,43 0,11 2,34 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.311,72 13,34 1.311,20 13,33 -0,52 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 80,04 0,81 79,09 0,80 -0,95 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,55 0,04 3,55 0,04 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 22,30 0,23 22,14 0,23 -0,16 
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PHẦN IV 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

4.1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân, các doanh nghiệp, nhà quản lý, 

nhà đầu tư. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; 

nghiên cứu và áp dụng phương thức quản lý tổng hợp môi trường thông qua cơ 

chế, chính sách, đổi mới công tác lập quy hoạch, kế hoạch để hài hòa các mục 

tiêu phát triển toàn huyện với các mục tiêu phát triển của từng địa phương. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép 

quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy 

hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông; 

có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với phát 

triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai phải tính toán phân bổ quỹ 

đất đai đảm bảo nâng cao độ che phủ rừng; xây dựng chỉnh trang các đô thị, 

điểm dân cư, các cơ sở sản xuất, nghĩa trang, nghĩa địa; đồng thời đảm bảo quỹ 

đất phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải 

nguy hại cũng như chất thải trong sinh hoạt.   

- Xác định ranh giới và công khai diện tích trồng lúa của các xã. Khoanh 

định ranh giới diện tích trồng lúa có chất lượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt, 

hạn chế tối đa việc chuyển đất lúa sang các mục đích khác.  

- Điều tiết phân bổ nguồn ngân sách, tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng 

kỹ thuật, đảm bảo lợi ích cho các xã giữ nhiều diện tích trồng lúa, diện tích rừng 

phòng hộ. Huyện sẽ có biện pháp hỗ trợ về giống, vật tư, phân bón để giảm chi 

phí sản xuất, tăng thu nhập cho người trồng lúa, trồng rừng, tạo mọi điều kiện để 

họ yên tâm sản xuất. 

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai: đo đạc, đánh giá đất, 

xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin về đất đai; quản lý chặt chẽ đi đôi với 

sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên nước trên địa bàn huyện để phát triển 

bền vững.  

* Các biện pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất đảm bảo sử dụng hiệu quả 

theo phương án quy hoạch 

- Huyện cần áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp điều kiện đất đai yêu cầu 

bắt buộc trong sử dụng đất nông nghiệp. Hạn chế việc cày, xới bề mặt đất (nhất 

là trong thời gian mùa mưa). 

- Sử dụng đất trong các hoạt động khai khoáng phải có phương án an toàn 

về môi trường, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch phục hồi hiện 

trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu. 



UBND huyện Lâm Thao                                              Quy hoạch SDĐ giai đoạn  2021-2030  
   

 

Báo cáo thuyết minh tóm tắt                                                                               Trang 27 

- Phát triển nông nghiệp gắn với phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế: Giao 

thông, thuỷ lợi, cơ sở chế biến, thị trường tiêu thụ… 

- Giao đất theo tiến độ, năng lực khai thác sử dụng thực tế đối với tất cả 

các trường hợp có nhu cầu sử dụng đất mới. Đất đã giao khi hết hạn sử dụng  

phải thu hồi kịp thời. 

- Giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất. 

- Giải quyết tốt vấn đề tái định cư và ổn định dân cư. 

- Có cơ chế, chính sách đầu tư về vốn, nhân lực, vật tư,... cho các đối 

tượng sử dụng đất. Không nên sử dụng quá nhiều phân hoá học, thuốc bảo vệ 

thực vật trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tích cực bồi bổ làm giàu đất, chống ô 

nhiễm môi trường đất. 

- Sử dụng đất tiết kiệm và làm tăng giá trị sử dụng của đất. 

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các phương án quy hoạch có liên quan 

đến sử dụng đất: Quy hoạch phát triển đô thị, trung tâm huyện, khu dân cư nông 

thôn; khu công nghiệp, đô thị sinh thái văn hoá, khu du lịch, kinh doanh dịch 

vụ... khai thác triệt để cả không gian và chiều sâu trong quá trình sử dụng đất. 

* Các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững 

- Bằng biện pháp giao đất cụ thể đến các đối tượng trực tiếp sử dụng đất, 

phát triển cơ sở hạ tầng (nhất là giao thông) đến các địa bàn còn đất trống, tạo 

vốn, nhân lực, vật tư để đẩy mạnh trồng rừng. 

- Các dự án xây dựng công trình công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị,... 

phải có phương án bảo vệ môi trường trước khi phê duyệt đưa vào sử dụng. 

- Chính sách thuế vào những hưởng thụ do môi trường đem lại (thuế tài 

nguyên) để tăng vốn tái tạo, cải thiện môi trường. 

- Chính sách xử phạt những hành vi làm tổn hại đến môi trường. 

4.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

UBND huyện Lâm Thao phối hợp với các ban ngành thực hiện đồng bộ 

các giải pháp sau: Giải pháp về đầu tư; Giải pháp về chính sách; Giải pháp về tổ 

chức thực hiện và giải pháp về thực hiện cho một số loại đất. 

* Giải pháp về đầu tư 

- Xây dựng kế hoạch về vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ 

ngân sách Nhà nước đã được xác định trong quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội 

của huyện. 

- Tạo môi trường, chính sách thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và 

ngoài nước đầu tư vào huyện. Khuyến khích các nhà đầu tư tham gia tích cực vào 

xây dựng cụm công nghiệp bắc Lâm Thao và cụm công nghiệp làng nghề Lâm 

Thao, đồng thời đảm bảo sự phối hợp thống nhất, hiệu quả trong việc quản lý điều 

hành của các ngành, các cấp đối với các hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện.  
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- Tạo nguồn vốn đầu tư phát triển từ quỹ đất, sử dụng thoả đáng nguồn 

thu từ đất để đầu tư khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng đưa vào sản xuất nông 

lâm nghiệp. 

* Giải pháp về chính sách 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất của các cơ sở sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Quan tâm đến các chính sách và các biện pháp, các quy trình công nghệ, 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng sao cho đạt hiệu quả cao nhất trên 

một đơn vị diện tích đất đai. 

- Quan tâm và giải quyết thoả đáng các chính sách đền bù giải phóng mặt 

bằng khi thu hồi đất của nhân dân, giải quyết tranh chấp đất đai theo đúng Luật, 

chuyển mục đích sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất đã được 

phê duyệt. 

- Có cơ chế chính sách ưu tiên thực hiện các dự án tái định cư để ổn định 

đời sống người dân có đất bị thu hồi, có chính sách hỗ trợ hợp lý, tạo điều kiện 

thuận lợi để người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu lao động 

trong các cụm công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. 

* Phát triển nguồn nhân lực 

- Huyện cần thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà 

nước mới và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sử dụng đất đai 

cho đội ngũ cán bộ, công chức quản lý Nhà nước, đặc biệt là cán bộ, công chức 

phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Có các chính sách đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, 

tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ cán bộ khu, xã, thị trấn, huyện 

về kiến thức quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý chương trình, dự án; 

kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. 

- Huyện cần thực hiện việc luân chuyển và tăng cường cán bộ huyện về 

xã, thị trấn đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt, thực hiện tốt chế độ trợ 

cấp ban đầu đối với cán bộ thuộc diện luân chuyển; có chế độ tiền lương và phụ 

cấp, chính sách bổ nhiệm, bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Mở rộng hệ thống, loại hình đào tạo nghề, đổi mới công tác hướng 

nghiệp và tập trung đào tạo nghề gắn với các cụm công nghiệp, khai thác 

khoáng sản, chế biến nông - lâm sản để đáp ứng yêu cầu của sản xuất. 

- Huyện cần phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo lao động là người 

địa phương tại chỗ, sử dụng họ vào các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hỗ trợ 

đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, tham gia xuất khẩu lao động. 

* Giải pháp về khoa học công nghệ 

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào 

sản xuất. Khuyến khích đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để tạo sản phẩm có 

giá trị cao. 
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- Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 

- Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao 

trong quản lý đất đai; ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông lâm 

nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa theo mô hình công nghệ cao, công 

nghệ sạch.  

- Áp dụng công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế biến trong lĩnh vực 

công nghiệp.  

- Huyện cần tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển sản 

xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch vụ... nhằm sản xuất ra hàng hoá 

có số lượng nhiều và chất lượng tốt, giá thành rẻ đối với hàng hoá chủ lực, đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện và trong tỉnh và các vùng lân cận. 

- Huyện cần tăng cường đầu tư trong việc ứng dụng những tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý đất đai và sử dụng đất như kỹ 

thuật công nghệ số trong thống kê, xây dựng bản đồ địa chính; những tiến bộ sử 

dụng đất dốc bảo đảm môi trường sinh thái, tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, 

trong sản xuất nông - lâm nghiệp... để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.  

* Giải pháp về tổ chức thực hiện quy hoạch 

- Sau khi quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố công khai toàn bộ 

tài liệu của phương án Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đến tất cả các đơn vị 

hành chính, các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong huyện. 

- Việc tổ chức thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất phải thống 

nhất chặt chẽ từ huyện đến các địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- 

xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất được 

phê duyệt, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng mục đích sử 

dụng đất được duyệt. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy 

hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thường 

xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư của các dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai 

theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường tham mưu cho UBND có 

biện pháp quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo Luật Đất đai hiện hành, 

hướng dẫn các ngành sử dụng đất có hiệu quả đi đôi với việc bảo vệ tài nguyên 

đất và môi trường. 

- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất đai huyện cần phải thực 

hiện Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quản lý nhà nước về 

đất đai, nhằm đáp ứng nhu cầu cho các ngành thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng, là cơ sở khoa học và pháp lý để quản lý sử 

dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 đã thực hiện đầy đủ tính chất này. 

Phương án được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Xuất phát từ thực tế sử dụng đất, nghiên cứu sử dụng nhiều nguồn tài liệu, 

số liệu, bản đồ của các ngành các cấp về tình hình sử dụng đất và đánh giá tài 

nguyên đất đai. Số liệu hiện trạng sử dụng đất là số liệu pháp lý để thực hiện 

công tác quy hoạch. Quá trình xây dựng phương án có sự tham gia của người 

dân ở từng thôn bản, KDC, của các ngành, các xã, thị trấn trong huyện, dưới sự 

chỉ đạo thống nhất của UBND huyện đảm bảo tính khách quan, dân chủ. 

Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 

- Phân phối đất đai hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có, đáp ứng được yêu cầu 

sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực từ nay đến năm 2030, để phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phương án đã chú 

trọng phân bổ đất đai cho các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất 

công nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị và khu dân cư 

vùng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu diện tích cây trồng trong nông lâm nghiệp, tạo 

ra không gian rộng lớn để bố trí phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

khai thác triệt để tài nguyên đất đai theo hướng sử dụng đất bền vững. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong phương án điều 

chỉnh quy hoạch được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế 

hoạch phát triển của từng ngành, theo định mức sử dụng đất,… khai thác vị trí 

thuận lợi và những ưu thế của huyện. 

II. Kiến nghị 

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới; làm căn cứ 

cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Ủy ban nhân dân 

huyện Lâm Thao kính đề nghị: 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Phú 

Thọ phê duyệt đề phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện 
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Lâm Thao có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án quy hoạch được thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ dành cho huyện Lâm Thao những nguồn 

vốn ưu tiên để phương án quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận 

lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên 

ngoài nhằm thực hiện tốt phương án quy hoạch thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 

hội của huyện đúng với tiềm năng vốn có. 

Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Thao trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 

xét duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, 

thu hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm... trên địa bàn huyện./. 

 


