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TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà 

(Trình tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 
Luật điều chỉnh, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 
20/11/2018; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 
ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; 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 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Văn bản số 2564/UBND-TNMT ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND huyện 
về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mường Chà; 

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về 
phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2030 cho các huyện, thị xã, 
thành phố. 

 UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 
huyện Mường Chà gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

 1. Kế hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng đối với việc quản lý đất đai, 
thể hiện quyền của chủ sở hữu về đất đai; Luật Đất đai năm 2013 nêu rõ nguyên 



2 

tắc sử dụng đất phải đúng kế hoạch sử dụng đất, quy định căn cứ để giao đất, cho 
thuê đất phải dựa vào kế hoạch sử dụng đất. Thông qua kết quả thực hiện kế 
hoạch sử dụng đất đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý 
nhà nước về đất đai. Kế hoạch sử dụng đất ở các cấp giúp nhà nước thực hiện 
được quyền định đoạt về đất đai, nắm chắc quỹ đất, đảm bảo cơ sở pháp lý quan 
trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 
đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa công tác 
quản lý đất đai ở các địa phương đi vào nề nếp. Đồng thời đảm bảo cho việc chủ 
động dành quỹ đất hợp lý cho phát triển của các ngành, các lĩnh vực, đáp ứng 
nhu cầu đất đai cho xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, xây dựng các khu công 
nghiệp, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu dân cư.... góp phần quan trọng thúc 
đẩy quá trình phát triển kinh tế, giữ vững ổn định tình hình xã hội đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo sử 
dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái. 

2. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất 
của các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, là một trong 
những công cụ quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả. Tuy nhiên, theo định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Chà nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung 
trong giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có xu hướng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ và xây dựng. Để đáp ứng được 
mục tiêu trên, trong giai đoạn tới huyện cần tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ 
tầng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất 
của các tổ chức, cá nhân. 

 Xuất phát từ các cơ sở trên, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện 
Mường Chà là cần thiết và quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của huyện trong giai đoạn tới. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện: 118.989,50 ha, trong đó: 

 1. Theo chỉ tiêu sử dụng đất 

 1.1. Đất nông nghiệp  

 Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 
2021 là 90.935,49 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2021 diện tích đất nông nghiệp 
của huyện là 91.883,89 ha, tăng 948,40 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đã được duyệt. 

 1.2. Đất phi nông nghiệp 

 Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 được duyệt là 3.002,63 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2021 đất phi 
nông nghiệp của huyện là 2.918,23 ha, giảm 84,40 ha so với chỉ tiêu kế hoạch đã 
được duyệt. 

 1.3. Đất chưa sử dụng 
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 Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng của huyện được duyệt trong kỳ kế hoạch 
là 25.051,49 ha, đến hết năm 2021 diện tích này là 24.187,37 ha, giảm 864,12 ha 
so với chỉ tiêu kế hoạch đã được duyệt. 

(Cụ thể có biểu 01 kèm theo) 

 2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 
trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

 2.1. Những mặt đạt được 

 Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc 
cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác giao đất, 
cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. 

 2.2. Những mặt tồn tại 

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy 
vẫn còn tồn tại sau: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phần lớn được xây dựng, xét 
duyệt trên cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2030. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp còn mang tính chất định 
hướng dài hạn, chưa bám sát kế hoạch phân bổ nguồn vốn, nên tính khả thi trong kỳ 
kế hoạch chưa cao. 

 2.3. Nguyên nhân của tồn tại  

- Thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, 
phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, đấu thầu lựa chọn nhà thầu… 
của các công trình dự án mất rất nhiều thời gian dẫn đến làm chậm tiến độ thực 
hiện các dự án. 

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng 
năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải lùi tiến 
độ thực hiện. 

- Sự thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến một số danh mục công trình được dự kiến 
thực hiện nhưng không thể xây dựng được. 

 III. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 

 1. Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất 

- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội, quốc phòng, an ninh; 

- Được lập từ tổng thể đến chi tiết; kế hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải 
phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp 
với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, 
xét duyệt. 

- Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; 

- Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; 

- Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 
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- Dân chủ và công khai; 

- Kế hoạch sử dụng đất của mỗi kỳ phải được quyết định, xét duyệt trong 
năm cuối của kỳ trước đó. 

 2. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2022 

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện: 118.989,50 ha, trong đó: 

2.1. Đất nông nghiệp năm 2022 

Diện tích đất nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
là 110.629,90 ha, tăng 18.746,01 ha so với năm 2021. 

2.2. Đất phi nông nghiệp năm 2022 

Diện tích đất phi nông nghiệp trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 là 3.135,56 ha, tăng 217,33 ha so với năm 2021.  

2.3. Đất chưa sử dụng năm 2022 

Diện tích đất chưa sử dụng trong phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2022 
là 5.224,03 ha, giảm 18.963,34 ha ha so với năm 2021.  

 (Cụ thể có biểu 01 kèm theo) 

3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 192,32 ha (Trong đó: Đất nông 
nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 192,26 ha; Đất phi nông nghiệp không 
phải là đất chuyển sang đất ở 0,06 ha). 

(Cụ thể có biểu 02 kèm theo) 

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2022 

Tổng diện tích đưa vào sử dụng: 18.963,34 ha. (Trong đó: Chuyển sang đất 
nông nghiệp: 18.938,19 ha; chuyển sang đất phi nông nghiệp: 25,15 ha). 

 (Cụ thể có biểu 03 kèm theo) 

 IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
NĂM 2022 

Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện được phê duyệt, UBND 
huyện triển khai các nhóm giải pháp sau: 

1. Công khai kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, tại UBND các xã, thị trấn lồng ghép với các hoạt 
động của các tổ chức chính trị - xã hội để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân biết đầy 
đủ các thông tin về dự án, công trình sẽ thực hiện trong năm 2022 và lồng ghép 
tuyên truyền các văn bản của Luật Đất đai năm 2013 để Nhân dân chấp hành đầy đủ 
các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt và 
khi triển khai thực hiện bồi thường, thu hồi đất được sự đồng thuận cao nhất. 

2. Huy động các nguồn vốn và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 
từ ngân sách nhà nước, vốn từ nhiều nguồn như tín dụng ưu đãi, vốn của các nhà 
đầu tư, huy động vốn cổ phần của các thành phần kinh tế để xây dựng các dự án, 
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công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng theo nguyên tắc đồng bộ, tập 
trung, không dàn trải, có tính hữu dụng cao để tạo bước đột phá về phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn. 

3. UBND các xã, thị trấn căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được 
duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi ranh giới 
hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. 

4. Tăng cường đầu tư ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, 
đồng bộ về phần mềm, thiết bị vi tính, chuẩn hóa, đồng bộ, số hóa toàn bộ cơ sở dữ 
liệu thông tin về đất đai và bản đồ; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyển giao 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường cấp huyện, xã về sử dụng công nghệ, cập nhật, chỉnh lý cơ sở 
dữ liệu… 

5. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để 
thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng 
khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tránh làm thoái 
hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững. 

(Có dự thảo Nghị quyết, báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 
2022 và các biểu kèm theo) 

Trên đây là nội dung trình HĐND huyện thông qua Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022, của UBND huyện Mường Chà./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Huyện ủy (b/c); 
- TT. HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, phòng ban huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

Trang A Lử 





BIỂU 01. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 
HUYỆN MƯỜNG CHÀ - TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Tờ trình số  1011/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 
của UBND huyện Mường Chà) 

Đơn vị: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
kế hoạch 

được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 
(ha) 

So sánh 
Tăng (+), 
giảm (-) 

ha 
Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(5)-

(4) 
(7)=(5)/(4) 

*100% 
1 Đất nông nghiệp NNP 90.935,49 91.883,89 948,40 101,04 
  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 9.857,06 9.864,06 7,00 100,07 

  
Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước  

LUC 498,92 502,66 3,74 100,75 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 
khác 

HNK 29.292,28 29.333,57 41,29 100,14 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.745,47 2.746,38 0,91 100,03 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 28.849,51 29.718,97 869,46 103,01 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 20.138,90 20.169,29 30,39 100,15 

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

RSN 18.676,17 18.676,17   100,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 49,71 49,06 -0,65 98,69 
1.8 Đất làm muối LMU         
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,56 2,56   100,00 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.002,63 2.918,23 -84,40 97,19 
  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 15,50 15,50   100,00 
2.2 Đất an ninh CAN 1,22 1,22   100,00 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK         
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN         
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,86 0,86   100,00 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp 

SKC 0,77 0,77   100,00 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS         

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 

SKX 12,65 12,65   100,00 

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

DHT 1.692,48 1.613,63 -78,85 95,34 

  Trong đó:           
- Đất giao thông DGT 685,84 694,21 8,36 101,22 
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- Đất thủy lợi DTL 68,47 62,11 -6,36 90,71 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,37 1,38 0,01 100,73 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,72 4,73 0,01 100,21 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo 

DGD 42,32 41,91 -0,41 99,03 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT 1,91 1,91   100,00 

- Đất công trình năng lượng DNL 840,69 760,30 -80,39 90,44 

- 
Đất công trình bưu chính, 
viễn thông 

DBV 0,70 0,69 -0,01 98,57 

- 
Đất xây dựng kho lưu trữ 
quốc gia 

DKG         

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT         
- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,24 1,24   100,00 
- Đất cơ sở tôn giáo TON         

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 45,00 44,93 -0,07 99,85 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa 
học công nghệ 

DKH         

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ 
xã hội 

DXH         

- Đất chợ DCH 0,22          0,22     100,00 
2.1
0 

Đất danh lam thắng cảnh DDL 28,47        28,47     100,00 

2.1
1 

Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,75          1,75     100,00 

2.1
2 

Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng 

DKV 0,54          0,54     100,00 

2.1
3 

Đất ở tại nông thôn ONT 331,27      331,03   -0,24 99,93 

2.1
4 

Đất ở tại đô thị ODT 30,14        30,08   -0,06 99,80 

2.1
5 

Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan 

TSC 9,76          9,76     100,00 

2.1
6 

Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 0,81          0,81     100,00 

2.1
7 

Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao 

DNG         

2.1
8 

Đất tín ngưỡng TIN         

2.1
9 

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối 

SON 871,68      866,58   -5,10 99,41 

2.2
0 

Đất có mặt nước chuyên 
dùng 

MNC 0,70          0,70     100,00 

2.2
1 

Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,88          3,88     100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 25.051,49 24.187,37   -864,12 96,55 



BIỂU 02. PHÂN BỔ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022  
HUYỆN MƯỜNG CHÀ - TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Tờ trình số 1011/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Mường Chà) 

Đơn vị: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
TT 

Mường 
Chà 

Xã Huổi 
Lèng 

Xã Huổi 
Mí 

Xã Hừa 
Ngài 

Xã Ma 
Thì Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+…

+(16) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

  Tổng diện tích tự nhiên   118.989,50 2.215,90 
10.810,2

0 
13.927,92 10.363,09 13.531,44 12.992,00 17.083,76 11.791,65 3.573,48 3.221,29 8.478,32 

11.000,4
4 

1 Đất nông nghiệp NNP 110.629,90 2.091,85 
10.434,5

7 
13.187,71 10.189,22 12.348,77 12.458,38 16.531,72 11.436,15 3.134,70 2.853,65 8.275,94 7.687,24 

  Trong đó:   
 

- - - - - - - - - - - - 
1.1 Đất trồng lúa LUA 9.702,78 114,71 775,21 1.643,73 1.291,81 1.212,78 383,07 899,36 804,54 359,51 665,63 638,57 913,85 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước 

LUC 501,07 34,02 - - 76,66 18,93 57,78 184,29 65,50 42,25 6,96 14,68 - 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 20.540,77 116,77 392,77 3.538,59 1.282,14 3.369,96 807,86 2.850,31 4.182,17 4,77 391,64 560,49 3.043,31 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.657,00 212,97 11,24 168,57 37,63 186,20 833,04 21,32 841,37 2,38 37,07 296,41 8,80 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 43.836,00 1.154,10 1.889,42 5.617,00 6.136,88 1.273,00 6.184,57 9.797,52 1.435,66 1.220,99 1.345,65 5.330,44 2.450,77 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - - - - - - - - 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 33.842,00 484,92 7.365,14 2.219,19 1.438,70 6.301,50 4.247,71 2.952,87 4.165,46 1.546,24 408,96 1.442,95 1.268,36 

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

RSN 18.676,17 405,40 4.172,40 1.841,66 1.466,96 2.307,67 1.976,71 1.578,66 1.847,66 1.021,91 144,42 808,88 1.103,82 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 48,79 8,38 0,79 0,63 2,06 5,33 2,13 7,78 6,95 0,81 4,70 7,08 2,15 
1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - - 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,56 - - - - - - 2,56 - - - - - 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.135,56 124,05 143,11 322,94 132,26 248,22 323,68 488,97 308,40 316,34 173,84 135,94 417,81 
  Trong đó:   - - - - - - - - - - - - - 

2.1 Đất quốc phòng CQP 18,58 3,83 - - - - 7,80 - 6,95 - - - - 
2.2 Đất an ninh CAN 3,04 2,29 - - - 0,14 0,11 - 0,10 0,40 - - - 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - - - - - - - - - - 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - - - - - - - - - - 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,92 0,13 - - - 0,12 - 0,34 0,11 0,13 0,09 - - 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 5,09 0,73 - - - - - - 0,65 0,13 - 3,58 - 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS - - - - - - - - - - - - - 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 

SKX 12,65 5,80 - - 0,68 - 2,23 - 2,63 1,31 - - - 

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

DHT 1.851,48 62,84 93,59 296,66 73,31 134,40 191,81 238,03 195,04 233,91 90,88 85,29 155,72 

  Trong đó:    - - - - - - - - - - - - - 
- Đất giao thông DGT 787,69 31,21 81,22 163,73 57,72 62,03 44,55 57,09 26,83 112,66 26,21 63,56 60,88 
- Đất thủy lợi DTL 72,37 11,23 - - 3,98 10,19 7,42 3,14 11,89 5,16 6,56 4,70 8,10 
- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,38 0,77 - - - - 0,09 0,48 - - - 0,04 - 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
TT 

Mường 
Chà 

Xã Huổi 
Lèng 

Xã Huổi 
Mí 

Xã Hừa 
Ngài 

Xã Ma 
Thì Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4,91 1,20 0,34 0,25 0,12 0,13 0,33 0,59 0,17 0,16 1,17 0,31 0,14 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD 42,12 7,49 2,27 4,12 2,77 4,04 2,82 3,76 3,65 3,47 2,49 2,22 3,02 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT 1,91 1,37 - - - - 0,20 0,34 - - - - - 

- Đất công trình năng lượng DNL 893,75 6,31 6,21 126,86 6,00 55,65 128,95 169,47 144,66 109,85 52,21 8,32 79,26 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 0,96 0,25 0,05 0,03 0,06 0,03 0,14 0,03 0,09 0,06 0,06 0,09 0,07 

- 
Đất xây dựng kho lưu trữ 
quốc gia 

DKG - - - - - - - - - - - - - 

- 
Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa 

DDT - - - - - - - - - - - - - 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 1,24 1,13 - - - 0,11 - - - - - - - 
- Đất cơ sở tôn giáo TON - - - - - - - - - - - - - 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD 44,93 1,66 3,50 1,67 2,66 2,22 7,31 3,13 7,75 2,55 2,18 6,05 4,25 

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH - - - - - - - - - - - - - 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội 

DXH - - - - - - - - - - - - - 

- Đất chợ DCH 0,22 0,22 - - - - - - - - - - - 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 28,47 - - - - - - - - - 28,47 - - 
2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,75 0,11 0,05 0,14 0,23 0,19 0,36 0,29 - 0,11 - 0,17 0,10 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 0,54 - - - - - - - - - - 0,54 - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 343,96 - 27,47 23,46 23,23 33,21 38,22 34,98 33,85 30,62 27,27 25,17 46,48 
2.14 Đất ở tại đô thị ODT 30,22 30,22 - - - - - - - - - - - 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12,29 2,88 2,72 0,57 0,59 0,32 0,55 1,28 0,25 0,06 1,70 1,20 0,17 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 0,68 0,22 0,46 - - - - - - - - - - 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - - - - - - - - - - 
2.18 Đất tín ngưỡng TIN - - - - - - - - - - - - - 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối 

SON 821,31 14,35 18,59 2,11 33,79 79,84 82,28 214,05 68,47 47,17 25,43 19,89 215,34 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,70 - 0,23 - 0,43 - 0,04 - - - - - - 
2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,88 0,65 - - - - 0,28 - 0,35 2,50 - 0,10 - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 5.224,03 - 232,52 417,27 41,61 934,45 209,94 63,07 47,10 122,44 193,80 66,44 2.895,39 
II Khu chức năng   - 

            1 Đất khu công nghệ cao KCN - 
            2 Đất khu kinh tế KKT - 
            3 Đất đô thị KDT 30,22 30,22 

           

4 

Khu sản xuất nông nghiệp 
(khu vực chuyên trồng lúa 
nước, khu vực chuyên trồng 
cây công nghiệp lâu năm) 

KNN 3.158,07 246,99 11,24 168,57 114,29 205,13 890,82 205,61 906,87 44,63 44,03 311,09 8,80 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực 
rừng phòng hộ, rừng đặc 
dụng, rừng sản xuất) 

KLN 77.678,00 1.639,02 9.254,56 7.836,19 7.575,58 7.574,50 10.432,28 12.750,39 5.601,12 2.767,23 1.754,61 6.773,39 3.719,13 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
 Tổng diện 

tích  

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
TT 

Mường 
Chà 

Xã Huổi 
Lèng 

Xã Huổi 
Mí 

Xã Hừa 
Ngài 

Xã Ma 
Thì Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

6 Khu du lịch KDL 28,47 
         

28,47 
  

7 
Khu bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học 

KBT - 
            

8 
Khu phát triển công nghiệp 
(khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp) 

KPC - 
            

9 
Khu đô thị (trong đó có khu 
đô thị mới) 

DTC - 
            

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 0,92 0,13 
   

0,12 
 

0,34 0,11 0,13 0,09 
  

11 
Khu đô thị - thương mại - 
dịch vụ 

KDV - 
            

12 Khu dân cư nông thôn DNT 343,96 
 

27,47 23,46 23,23 33,21 38,22 34,98 33,85 30,62 27,27 25,17 46,48 

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất 
phi nông nghiệp nông thôn 

KON 
             





BIỂU 03. DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ  
HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN MƯỜNG CHÀ - TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Tờ trình số 1011/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Mường Chà) 

Đơn vị: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 
Mường 

Chà 

Xã 
Huổi 
Lèng 

Xã 
Huổi 
Mí 

Xã 
Hừa 
Ngài 

Xã 
Ma 
Thì 
Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã 
Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+
…+(16) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất 
phi nông nghiệp 

NNP/PNN 192,26 11,25 46,57 6,67 5,32 16,88 30,31 20,23 9,02 9,66 4,60 12,13 19,62 

  Trong đó:   
             

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 16,95 0,57 0,55 0,04 0,15 1,65 0,82 9,96 0,04 0,02 0,04 0,02 3,09 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC/PNN 1,59 0,10 
  

0,11 0,01 0,01 1,34 0,01 0,01 
   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 107,47 9,07 22,75 5,98 4,59 13,04 5,83 7,46 7,76 4,08 3,98 9,85 13,08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 6,69 0,01 0,36 0,01 0,01 0,01 5,55 0,01 0,65 0,01 0,01 0 0,06 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 8,01 0,20 0,20 0,20 0,20 1,20 2,68 1,34 0,20 0,20 0,20 0,20 1,19 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - 
            

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 52,87 1,40 22,71 0,44 0,37 0,98 15,31 1,37 0,37 5,35 0,37 2,00 2,20 

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN/PNN - 
            

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,27 - 
    

0,12 0,09 
   

0,06 
 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN - 
            

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN - 
            

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất 
trong nội bộ đất nông nghiệp 

  - 
            

  Trong đó:   - 
            

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
cây lâu năm 

LUA/CLN - 
            

2.2 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng 
rừng 

LUA/LNP - 
            

2.3 
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
trồng thủy sản 

LUA/NTS - 
            

2.4 
Đất trồng lúa chuyển sang đất làm 
muối 

LUA/LMU - 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Phân theo đơn vị hành chính 

TT 
Mường 

Chà 

Xã 
Huổi 
Lèng 

Xã 
Huổi 
Mí 

Xã 
Hừa 
Ngài 

Xã 
Ma 
Thì 
Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã 
Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

2.5 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất nuôi trồng thủy sản 

HNK/NTS - 
            

2.6 
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 
sang đất làm muối 

HNK/LMU - 
            

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

RPH/NKR(a) - 
            

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

RDD/NKR(a) - 
            

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất 
nông nghiệp không phải là rừng 

RSX/NKR(a) - 
            

  
Trong đó: đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN/NKR(a) - 
            

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là 
đất ở chuyển sang đất ở 

PKO/OCT 0,06 0,06 
           



BIỂU 4. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG NĂM KẾ HOẠCH PHÂN BỔ  
ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN MƯỜNG CHÀ - TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Tờ trình số 1011/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Mường Chà) 

Đơn vị: ha 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

Phân theo đơn vị hành chính 
TT 

Mường 
Chà 

Xã 
Huổi 
Lèng 

Xã 
Huổi 
Mí 

Xã Hừa 
Ngài 

Xã Ma 
Thì Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

1 Đất nông nghiệp NNP 18.938,19 491,69 2.479,28 1.362,81 2.483,40 1.864,74 3.165,23 3.026,94 38,20 131,35 693,60 3.196,55 4,40 
  Trong đó:       

         1.1 Đất trồng lúa LUA      
        

  
Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước  

LUC      
        

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK      
        1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN      
        1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 13.367,42 491,69 486,15 1.362,81 2483,4 
 

2789,94 1925,12 38,2 131,35 462,21 3196,55 
 1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   

           1.6 Đất rừng sản xuất RSX 5.570,77 - 1.993,13 
  

1864,74 375,29 1101,82 
  

231,39 
 

4,4 

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

RSN     
         

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS     
         1.8 Đất làm muối LMU     
         1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     
         

2 Đất phi nông nghiệp PNN 25,15 0,64 3,92 0,64 0,64 0,82 9,26 3,83 0,64 0,64 0,64 1,81 1,67 
  Trong đó:        

        2.1 Đất quốc phòng CQP      
        2.2 Đất an ninh CAN  

            2.3 Đất khu công nghiệp SKK  
            2.4 Đất cụm công nghiệp SKN  
            2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD  
            

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC  
            

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS  
            

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm 

SKX  
            

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

DHT 25,15 0,64 3,92 0,64 0,64 0,82 9,26 3,83 0,64 0,64 0,64 1,81 1,67 

  Trong đó:   
             - Đất giao thông DGT 2,68 

     
0,32 1,11 

   
1,14 0,11 

- Đất thủy lợi DTL 4,18 
 

3,28 
         

0,90 



2 

 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích  

Phân theo đơn vị hành chính 
TT 

Mường 
Chà 

Xã 
Huổi 
Lèng 

Xã 
Huổi 
Mí 

Xã Hừa 
Ngài 

Xã Ma 
Thì Hồ 

Xã 
Mường 
Mươn 

Xã 
Mường 
Tùng 

Xã Na 
Sang 

Xã Nậm 
Nèn 

Xã Pa 
Ham 

Xã Sa 
Lông 

Xã Sá 
Tổng 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH  
            - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT  
            

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 
và đào tạo 

DGD  
            

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục 
thể thao 

DTT  
            

- Đất công trình năng lượng DNL 18,26 0,64 0,64 0,64 0,64 0,82 8,94 2,72 0,64 0,64 0,64 0,64 0,66 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 
thông 

DBV 0,03 
          

0,03 
 

- 
Đất xây dựng kho lưu trữ quốc 
gia 

DKG  
            

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT  
            - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA  
            - Đất cơ sở tôn giáo TON  
            

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD  
            

- 
Đất xây dựng cơ sở khoa học 
công nghệ 

DKH  
            

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội 

DXH  
            

- Đất chợ DCH  
            2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL  
            2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH  
            

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV  
            

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT  
            2.14 Đất ở tại đô thị ODT  
            2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC  
            

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS  
            

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG  
            2.18 Đất tín ngưỡng TIN  
            

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối 

SON  
            

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC  
            2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

              

 


