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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

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

tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng đầu tạo 

nên môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và an 

ninh, quốc phòng. Tài nguyên đất thì có giới hạn không tái tạo lại được trong khi 

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 bổ sử dụng đất đai một cách hợp lý, có 

hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch (Điều 6: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2013): Hệ 

thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó bao gồm quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp huyện (Điều 36), thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm (Điều 37), nội dung quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 40), cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có 

trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 42). Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (Điều 

45). Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách 

nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Điều 47). 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hưng Yên hết 

hiệu lực thực hiện vào cuối năm 2020, để đảm bảo tính kế thừa, sự phù hợp giữa 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia với quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh và Thành phố, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 

của Thành phố trong giai đoạn mới, tất yếu phải thực hiện việc lập quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030, để có căn cứ pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2030. 

Xuất phát từ những lý do trên, UBND thành phố Hưng Yên đã tiến hành 

“Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên” nhằm 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả sử dụng đất để phấn đấu 

xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II vào năm 2025. 

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Luật Đất đai năm 2013;  

- Luật 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch; 
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- 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; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

phương pháp định giá đất; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

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

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

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

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

- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

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

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2018 về Điều chỉnh quy 

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

Hưng Yên; 

- 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 và 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 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy điṇh về thống kê, kiểm kê đất đai và lâp̣ bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất; 

- Thông tư số 33/2017/BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật 

đất đai; 

- Thông tư số 01/2017/BTNMT ngày 09/2/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hoá, cơ sở y tế, 

cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 
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- 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, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Công văn số 1347/UBND-KT2 ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử 

dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 cho 10 huyện, thị xã, thành phố; 

- Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên đến năm 2035; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-

2025 ngày 07/08/2020. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 

2011-2020 THÀNH PHỐ HƯNG YÊN 

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

 Tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố năm 2020 là 7.388,8 ha, trong đó: 

 - Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp là 3.844,6 ha, chiếm 52,0% tổng 

diện tích tự nhiên của thành phố; 

 - Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp là 3.484,4 ha, chiếm 47,2% 

tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố; 

 - Diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng là 59,8 ha, chiếm 0,8% tổng diện 

tích tự nhiên toàn thành phố. 

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thành phố Hưng Yên 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Hiện trạng năm 2020 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

  Tổng diện tích tự nhiên           7.388,8  100,0 

1 Đất nông nghiệp NNP 3844,6 52,0 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1064,1 14,4 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 669,9 9,1 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1762,9 23,9 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 279,4 3,8 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 68,2 0,9 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3484,4 47,2 

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,9 0,2 

2.2 Đất an ninh CAN 11,9 0,2 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 7,3 0,1 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Hiện trạng năm 2020 

Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu (%) 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 62,7 0,8 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 62,8 0,8 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

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

huyện, cấp xã 
DHT 

983,1 13,3 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,5 0,0 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 19,4 0,3 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 713,4 9,7 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 365,8 5,0 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 40,0 0,5 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8,7 0,1 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 21,7 0,3 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 

75,9 1,0 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 6,8 0,1 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH     

2016 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 29,0 0,4 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 13,0 0,2 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 870,9 11,8 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 169,2 2,3 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,7 0,0 

3 Đất chưa sử dụng CSD 59,8 0,8 

2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 

- Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.484,7 ha; kết 

quả thực hiện là 3.844,6 ha, cao hơn 1.359,9 ha, đạt tỷ lệ 154,73 %. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 4.901,4 ha; 

kết quả thực hiện là 3.484,4 ha, thấp hơn 4.416,9 ha, đạt tỷ lệ 71,09%. 

 - Diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 0 ha; kết quả 

thực hiện là 59,8 ha, cao hơn 59,8 ha. 

Bảng 2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 của 

thành phố Hưng Yên 

STT Chỉ tiêu Mã 

Quy 

hoạch 

năm 

2020 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

hiện 

trạng 

năm 

2020 (ha) 

So sánh 

Tăng 

(+), 

Giảm (-) 

Tỷ lệ (%) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5-4) (7)=(5/4)*100% 

  TỔNG DTTN   7.386,1 7.388,8 2,7 
 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.484,7 3.844,6 1.359,9 154,73 

1.1 Đất trồng lúa LUA 667,7 1.064,1 396,4 159,4 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 664,1 669,9 5,8 100,9 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 829,1 1.762,9 933,9 212,6 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 222,3 279,4 57,2 125,7 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 101,6 68,2 -33,4 67,1 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.901,4 3.484,4 -1.416,9 71,09 

  Trong đó:      
   

2.1 Đất quốc phòng CQP 21,9 17,9 -4,0 81,7 

2.2 Đất an ninh CAN 16,4 11,9 -4,5 72,7 

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 60,0 7,3 -52,7 12,1 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 55,7 62,7 6,9 112,5 

2.4 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
SKC 88,3 62,8 -25,5 71,1 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.953,7 983,1 -970,6 50,3 

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 29,4 19,4 -10,1 65,7 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 726,1 713,4 -12,7 98,2 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 710,0 365,8 -344,2 51,5 

2.10 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 45,6 40,0 -5,6 87,7 

2.11 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 80,1 75,9 -4,3 94,7 

2.12 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX 24,1 6,8 -17,3 28,2 

2.13 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 13,5 13,0 -0,5 96,2 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 817,4 870,9 53,5 106,5 

2.14 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 122,1 169,2 47,1 138,6 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0 59,8 59,8 
 

 3. Đánh giá chung 

 a) Những mặt đạt được 

Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 của 

thành phố đã đạt được những thành quả nhất định, thể hiện ở các mặt sau: 

- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác lập và thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển 

của các ngành, lĩnh vực. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là cơ sở để thành phố lập kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm, làm cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê 

đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn. 
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- Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành phố đã chủ động 

dành quỹ đất phục vụ cho phát triển các ngành, các lĩnh vực theo như định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 b) Những tồn tại 

- Nhiều chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tỷ lệ thực hiện đạt 

thấp, chênh lệch khá lớn so với chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất, như chỉ tiêu đất 

trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất cụm 

công nghiệp, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất ở tại đô thị,... Nhiều công 

trình, dự án đăng ký thực hiện nhưng do không có vốn hoặc chậm làm thủ tục 

nên phải chuyển sang thực hiện năm sau. 

- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các 

ngành có liên quan đến sử dụng đất chưa thực sự chặt chẽ và đồng bộ. 

- Một số công trình đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tuy nhiên 

chưa thực hiện hồ sơ giao đất, thuê đất. Do đó, chưa thống kê số liệu chỉ tiêu đã 

thực hiện. 

 c) Nguyên nhân 

- Khi xây dựng kế hoạch sử dụng đất chưa đánh giá kỹ tính khả thi của 

các công trình thực hiện trong năm kế hoạch, nhất là các công trình cơ sở sản 

xuất kinh doanh, đất phát triển hạ tầng, đất khu dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, 

thể thao, trường học, y tế,… trong khi nguồn vốn đầu tư hạn chế, đặc biệt là 

nguồn vốn xã hội hóa nên kết quả thực hiện theo kế hoạch chưa đạt. 

- Các giải pháp để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chưa 

thực sự khả thi, trong đó có hai khâu quan trọng là chưa cân đối đủ nguồn vốn 

cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bội thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài tiến độ thực 

hiện. 

- Năm 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch 

COVID-19 bùng phát đã tác động tới các hoạt động phát triển kinh tế xã hội nói 

chung và công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2021-2030  

1. Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất, lợi thế của thành 

phố, trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, 
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phường, các Sở, Ban ngành có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố, 

UBND thành phố tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đăng ký thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2030. 

1.1. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên 

1.1.1. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đến năm 2030 

Bảng : Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Hưng Yên 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2020 

Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 

Biến động 

diện tích 

năm 

2030/2020 

(ha) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   7388,8 100 7.388,8 100,0 
 

1 Đất nông nghiệp NNP 3844,6 52,0 1.777,8 24,1 -2.066,8 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1064,1 14,4 28,0 0,4 -1.036,2 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 669,9 9,1 260,0 3,5 -409,9 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1762,9 23,9 1.172,2 15,9 -590,7 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 279,4 3,8 119,4 1,6 -160,0 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 68,2 0,9 198,2 2,7 130,0 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3484,4 47,2 5.601,2 75,8 2.116,8 

2.1 Đất quốc phòng CQP 17,9 0,2 20,4 0,3 2,5 

2.2 Đất an ninh CAN 11,9 0,2 23,0 0,3 11,1 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 
  

263,0 3,6 263,0 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 
  

- - 
 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 7,3 0,1 50,0 0,7 42,7 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 62,7 0,8 146,7 2,0 84,0 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 62,8 0,8 161,4 2,2 98,6 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS 

  
- - 

 

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

cấp xã 

DHT 983,1 13,3 1.884,2 25,5 901,2 

a Đất cơ sở văn hóa DVH 18,2 0,2 23,2 0,3 5,0 

b Đất cơ sở y tế DYT 21,2 0,3 22,8 0,3 1,6 

c Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 64,5 0,9 228,7 3,1 164,2 

d Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 9,4 0,1 126,3 1,7 116,9 

e 
Đất cơ sở khoa học và công 

nghệ DKH   
- - 

 

f Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 
  

- - 
 

g Đất giao thông DGT 648,6 8,8 1.210,6 16,4 562,0 

h Đất thủy lợi DTL 213,0 2,9 256,0 3,5 43,0 

k Đất công trình năng lượng DNL 1,2 0,0 4,2 0,1 3,0 

l 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông DBV 
2,5 0,0 3,0 0,0 0,5 

m Đất chơ DCH 4,6 0,1 9,6 0,1 5,0 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,5 0,0 20,9 0,3 18,3 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 
  

- - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng năm 

2020 

Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 

Biến động 

diện tích 

năm 

2030/2020 

(ha) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 19,4 0,3 36,3 0,5 16,9 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 713,4 9,7 382,7 5,2 -330,7 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 365,8 5,0 1.314,5 17,8 948,7 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 40,0 0,5 48,0 0,6 8,0 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS 8,7 0,1 9,0 0,1 0,3 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 21,7 0,3 31,7 0,4 10,0 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 75,9 1,0 92,9 1,3 17,0 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 6,8 0,1 21,8 0,3 15,0 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 
   

- 
 

2016 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 29,0 0,4 54,0 0,7 25,0 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 13,0 0,2 14,2 0,2 1,3 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON 870,9 11,8 870,9 11,8 

 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 169,2 2,3 153,2 2,1 -16,0 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,7 0,0 2,7 0,0 
 

3 Đất chưa sử dụng CSD 59,8 0,8 9,8 0,1 -50,0 

a. Đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp đến năm 2030 là 1.777,8 ha, chiếm 24,1% diện tích đất 

tự nhiên, giảm 2.066,8 ha so với năm 2020. Cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: Diện tích đến năm 2030 là 28,0 ha, chiếm 0,4% diện tích 

đất tự nhiên, giảm 1.036,2 ha so với năm 2020 để chuyển sang đất phi nông 

nghiệp và chuyển nội bộ trong nhóm đất nông nghiệp; 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đến năm 2030 là 260,0 ha, 

chiếm 3,5% diện tích đất tự nhiên, giảm 409,9 ha so với năm 2020; 

- Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đến năm 2030 là 1.172,2 ha, chiếm 

15,9% diện tích đất tự nhiên, giảm 590,7 ha so với năm 2020; 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Diện tích đến năm 2030 là 119,4 ha, chiếm 

1,6% diện tích đất tự nhiên, giảm 160,0 ha so với năm 2020; 

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích đến năm 2030 là 198,2 ha, chiếm 2,7% 

diện tích đất tự nhiên, tăng 130,0 ha so với năm 2020. 

b. Đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp đến năm 2030 là 5.601,2 ha, chiếm 75,8% diện tích 

đất tự nhiên, tăng 2.116,8 ha so với năm 2020. Cụ thể như sau: 
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- Đất quốc phòng: Diện tích đến năm 2030 là 20,4 ha, tăng 2,5 ha so với 

năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng công trình khu vực phòng thủ tại xã 

Quảng Châu; 

- Đất an ninh: Diện tích đến năm 2030 là 23,0 ha, tăng 11,1 ha so với năm 

2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng trụ sở công an các xã (Bảo Khê; Liên 

Phương; Quảng Châu; Hùng Cường; Phú Cường; Tân Hưng; Hồng Nam; Hoàng 

Hanh; Phương Chiểu và Mở rộng trụ sở công an phường Minh Khai); 

- Đất khu công nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 263,0 ha, tăng 263,0    

ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng khu công nghiệp diện tích 

263,0 ha trên địa bàn các xã Trung Nghĩa, Liên Phương, Phương Chiểu). 

- Đất cụm công nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 50,0 ha, tăng 42,7 ha 

so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng cụm công nghiệp Bảo Khê 

50,0 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích đến năm 2030 là 146,7 ha, tăng 84,0 

ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Khu thương mại, dịch vụ (cạnh 

đường bộ nối 02 đường Cao tốc vào cầu giẽ Ninh Bình); khu thương mại, dịch 

vụ và công viên hồ An Vũ; Cảng Hưng Yên, khu du lịch sinh thái… 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 161,4  

ha, tăng 84,0 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Khu cơ sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp (cạnh đường bộ nối 02 đường Cao tốc vào cầu giẽ Ninh 

Bình); Nhà máy may xuất khẩu… 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đến năm 2030 là 1884,2 ha, tăng 901,2 

ha so với năm 2020, trong đó: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hoá: Diện tích đến năm 2030 là 23,2 ha, tăng    

5,0 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng nhà tưởng niệm danh 

nhân Lê Đình Kiên; xây dựng nhà văn hoá trung tâm xã Liên Phương; phường 

Lê Lợi; xây dựng và mở rộng nhà văn hoá các thôn… 

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích đến năm 2030 là 22,8 ha, tăng 1,60 ha so với 

năm 2020 để thực hiện các dự án: 

+ Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: Diện tích đến năm 2030 là 228,7 ha, tăng 

164,2 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng các trường Đại học 

trong khu Đô thị đại học phố Hiến; Xây dựng và mở rộng các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở…  
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+ Đất cơ sở thể dục, thể thao: Diện tích đến năm 2030 là 126,3 ha, tăng  

116,9  ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng, mở rộng các trạm 

y tế xã Liên Phương; phường Hồng Châu; xã Hồng Nam; đấu giá quyền sử dụng 

đất để cho thuê đất y tế tại phường Hiến Nam… 

+ Đất giao thông: Diện tích đến năm 2030 là 1.210,6 ha, tăng 562,0 ha so 

với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng đường 80m đi qua các xã, 

phường (Phú Cường; Hùng Cường; Lam Sơn; Minh Khai; Hiến Nam; Quảng 

Châu; Tân Hưng; Hoàng Hanh) Nâng cấp, mở rộng QL 39A, QL 38B; Xây dựng 

đường Chu Mạnh Trinh Kéo dài; đường Hải Thượng Lãn Ông kéo dài; xây mới 

và mở rộng các tuyến đường liên xã, phường… 

+ Đất thuỷ lợi: Diện tích đến năm 2030 là 256,0  ha, tăng 43,0 ha so với 

năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng các hệ thống kênh mương và hệ 

thống kênh thoát nước trên địa bàn thành phố; 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích đến năm 2030 là 4,2 ha, tăng 3,0   

ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng các trạm biến áp và 

đường dây trên địa bàn các xã, phường. 

+ Đất công trình bưu chính, viễn thông: Diện tích đến năm 2030 là 3,0  

ha, tăng  0,50 ha so với năm 2020; 

+ Đất chợ: Diện tích đến năm 2030 là 9,6 ha, tăng 5,0 ha so với năm 2020 

để thực hiện các dự án: Xây dựng các chợ tại các xã Liên Phương; Bảo Khê; 

Tân Hưng; Hùng Cường… 

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Diện tích đến năm 2030 là 20,9 ha, tăng    

18,3 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Giải phóng mặt bằng mở rộng 

Văn Miếu Xích Đằng. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đến năm 2030 là 36,3 ha, tăng    

16,9 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng các bãi tập kết rác, 

điểm xử lý nước thải các khu chăn nuôi tập trung; mở rộng nhà máy xử lý rác 

thải… 

 - Đất ở tại đô thị: Diện tích đến năm 2030 là 1.314,5 ha, tăng 948,7 ha so 

với năm 2020 để thực hiện các dự án: Khu đô thị, dịch vụ và sân golf Phú Hùng 

Cường; khu đô thị sinh thái và thương mại, dịch vụ tại phường Hồng Châu, 

Quảng Châu; Khu đô thị tại xã Liên Phương; Phương Chiểu...ngoài ra, có 415,6 

ha đất ở của 4 xã: Quảng Châu; Liên Phương; Trung Nghĩa; Bảo Khê sau khi lên 

phường năm 2025 được chuyển sang đất ở đô thị); 
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 - Đất ở tại nông thôn: Diện tích đến năm 2030 là 382,7 ha, giảm 330,7    

ha (thực giảm 435,6 ha, trong đó có 415,6 ha đất ở của 4 xã: Quảng Châu; Liên 

Phương; Trung Nghĩa; Bảo Khê sau khi lên phường năm 2025 chuyển sang đất 

ở đô thị và thực tăng 104,9 ha) so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Đấu giá 

quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở; dự án tái định cư… 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đến năm 2030 là 48,0 ha, tăng    

8,0 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng mới trụ sở uỷ ban 

nhân dân phường Hồng Châu; Lê Lợi; xã Hoành Hanh và mở rộng trụ sở uỷ ban 

nhân dân các xã Hùng Cường, Hồng Nam… 

 - Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đến năm 2030 là 31,7 ha, tăng 10,0 ha so 

với năm 2020 để thực hiện các dự án: Mở rộng Chùa Diều; Xây dựng trụ sở 

Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hưng Yên… 

 - Đất tín ngưỡng: Diện tích đến năm 2030 là 14,2 ha, tăng 1,3 ha so với 

năm 2020 để thực hiện các dự án: GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền 

Trần, Đền Mẫu; Mở rộng Đền Bà Chúa kho; Mở rộng đền Quan Lớn… 

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích đến năm 2030 là 92,9 ha, tăng 17,0 

ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Xây dựng nghĩa trang tập trung các 

xã, phường. 

 - Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đến năm 2030 là 54,0 ha, 

tăng 25,0 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Quy hoạch thêm các điểm 

khu vui chơi, giải trí công cộng, khu cây xanh trong các khu trung tâm, khu dân 

cư, khu đô thị trên địa bàn các phường, xã; 

 - Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đến năm 2030 là 153,2 ha, 

giảm 16,0 ha (thực giảm 36,0 ha; thực tăng 20,0 ha) so với năm 2020 để thực 

hiện các dự án: xây dựng các hồ điều hoà tại các khu công viên trên địa bàn các 

xã Phương Chiểu; Bảo Khê; Liên Phương; Lam Sơn… 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch: Diện tích đến năm 2030 là 870,9 ha, giữ 

nguyên hiện trạng so với năm 2020.   

c. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đến năm 2030 là 9,8 ha, chiếm 0,1% diện tích tự nhiên, giảm 

50,0 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án:   

 1.1.2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030 

 * Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 

2.116,8  ha, trong đó: 
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 - Đất trồng lúa: 1.036,2 ha; 

 - Đất trồng cây hàng năm khác: 309,9 ha; 

 - Đất trồng cây lâu năm: 620,7 ha; 

 - Đất nuôi trồng thuỷ sản: 150,0 ha. 

 * Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 210,0 

ha, trong đó: 

 - Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 80,0 ha; 

 - Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất nông nghiệp khác: 20,0 ha; 

 - Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác: 100,0 ha; 

 - Đất nuôi trồng thuỷ sản chuyển sang đất nông nghiệp khác: 10,0 ha; 

* Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 22,3 ha. 

1.1.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong giai đoạn 

2021-2030 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021-

2030 là 50,0 ha, trong đó: 

- Chuyển sang đất nông nghiệp:  40,0 ha; 

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp: 10,0 ha. 

1.1.4. Danh mục các công trình dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030 

* Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030:   

Công trình với diện tích 402 công trình với diện tích 2.243,3 ha. Trong đó: 

- Đăng ký mới có 187 công trình với diện tích là 1.104,4   ha. 

- Chuyển tiếp từ quy hoạch đã được phê duyệt là 215 công trình với diện 

tích là 1.138,9 ha. 

(Chi tiết tại Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hưng Yên) 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. 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 
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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 đất đai 

2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều Luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên 

quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Thông tư số 29/2014/TT-BTMT 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. 

 - Qúa trình xây dựng phương án có sự tham gia của người dân từng thôn, 

tổ dân phố, của các ban ngành, UBND các xã, phường của thành phố, dưới sự 

chỉ đạo thống nhất của UBND thành phố Hưng Yên. 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 

kinh tế - xã hội 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 thành phố. 

2. Kiến nghị 

 - Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tạo điều kiện bố trí, hỗ trợ 

nguồn vốn thực hiện công trình, dự án trọng điểm; xem xét lựa chọn nhà đầu tư 

có đủ năng lực thực hiện các dự án nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

khai thác tốt tiềm năng lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của huyện. 

 - Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh 

Hưng Yên phê duyệt để thành phố có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội 

dung trong phương án góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của thành phố./. 
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