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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên 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, kinh tế phát triển 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 hợp lý, có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện được lập nhằm phân bố hợp lý, 
tiết kiệm đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất 
đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, làm cơ sở pháp lý cho công 
tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. 

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 Điều 22 Khoản 4 quy định “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một 
trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai”. Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và tại Điều 45 Khoản 1 quy định 
“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện”. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-
2025 với những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã được đặt ra, dự báo sẽ 
có những biến động lớn về sử dụng đất, làm thay đổi cơ bản cơ cấu sử dụng đất 
hiện nay trên địa bàn huyện.  

Nhận rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, để 
đảm bảo tính kế thừa, sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 
huyện với quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, phù hợp với mục tiêu 
phát triển kinh tế, xã hội của huyện trong thời kỳ mới, cần phải lập quy hoạch sử 
dụng đất, là căn cứ pháp lý để thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất, đáp ứng kịp thời các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn huyện thời kỳ 2021-2030, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 
UBND huyện Tam Dương đã tiến hành lập: “Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”. Đây sẽ là căn cứ pháp lý, 
làm cơ sở sử dụng đất, phân bổ hợp lý quỹ đất, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền 
vững, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Dương. 
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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; Luật Lâm nghiệp ngày 
15/11/2017; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

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

- 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; 

- Nghị định 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 01/2017/NĐ-CP ngày 
06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020  của Chính phủ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;  

- 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 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 
về 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; 

- 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; 

- 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 49/NĐ-CP ngày 10/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 
2020) tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; 

- 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; 
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- Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Kim Long huyện Tam Dương, 
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/5000; 

- Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hợp Thịnh huyện Tam Dương, 
tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/5000; 

- Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Tam Dương; 

- Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng phía Tây đô thị Vĩnh 
Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô 
thị, dịch vụ khu vực 02 bên đường Quốc lộ 2 tại thành phố Vĩnh Yên, các huyện 
Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu A2 tỷ lệ 1/2000, phát triển đô 
thị, dịch vụ, công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và thành 
phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu A1 tỷ lệ 1/2000 
Khu đô thị đại học tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1); 

- Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch phân khu B2 tỷ lệ 1/2000 Khu vực phát triển 
đô thị, dịch vụ tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Tam Dương, 
tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch phân khu D1 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, 
dịch vụ khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại huyện Bình Xuyên, huyện Tam 
Dương và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 
huyện Tam Dương; 
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- Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;  

- 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 đại hội Đảng bộ của huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm 
kỳ 2020 – 2025. 

I. HIỆN TRANG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

Tổng diện tích tự nhiên của toàn huyện đến năm 2020 là 10.825,08 ha. Cụ 
thể như sau: 

- Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2020 là 7.700,92 ha, chiếm 
71,14% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

- Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2020 là 3.114,89 ha, 
chiếm 28,77% tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

- Diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2020 là 9,27 ha, chiếm 0,09% 
tổng diện tích tự nhiên của huyện. 

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   10.825,08 100,00 
1  Đất nông nghiệp NNP 7.700,92 71,14 
  Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa  LUA 3.628,80 33,52 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3.470,89 32,06 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 539,76 4,99 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.051,81 18,95 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 817,37 7,55 
1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 385,23 3,56 
1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 277,95 2,57 
2  Đất phi nông nghiệp PNN 3.114,89 28,77 

  Trong đó:       
2.1 Đất quốc phòng CQP 167,94 1,55 
2.2 Đất an ninh CAN 12,89 0,12 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 81,29 0,75 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 14,92 0,14 
2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 109,75 1,01 
2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 25,46 0,24 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích  

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.608,63 14,86 

  Trong đó:       
- Đất giao thông DGT 1.000,91 9,25 
- Đất thủy lợi DTL 323,33 2,99 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 36,84 0,34 
- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,80 0,10 
- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 102,85 0,95 
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 18,93 0,17 

- Đất công trình năng lượng DNL 3,54 0,03 
- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,59 0,01 
- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 13,62 0,13 
- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,82 0,04 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 8,97 0,08 
- Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 75,27 0,70 
- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 4,84 0,04 
- Đất chợ DCH 4,32 0,04 

2.8 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 4,57 0,04 
2.9 Đất ở tại nông thôn ONT 847,55 7,83 
2.10 Đất ở tại đô thị ODT 84,89 0,78 
2.11 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,47 0,11 

2.12 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 21,04 0,19 
2.13 Đất tín ngưỡng TIN 3,42 0,03 
2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 101,15 0,93 
2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,89 0,09 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 10,02 0,09 
3  Đất chưa sử dụng CSD 9,27 0,09 

(Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương phân bổ đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại Biểu 01/CH kèm theo) 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
KỲ TRƯỚC 

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

UBND huyện Tam Dương đã lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
phê duyệt tại Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 và Điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 22/01/2014. Đến nay, kết quả thực hiện các 
chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất như sau:  
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Bảng 02: Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
huyện Tam Dương 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 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 5.380,13 7.700,92 2.320,79 143,14 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa  LUA 2.990,48 3.628,80 638,32 121,35 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 2.946,42 3.470,89 524,47 117,80 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 158,92 539,76 380,84 339,64 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.275,50 2.051,81 776,31 160,86 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 396,04 817,37 421,33 206,39 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 381,67 385,23 3,56 100,93 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 177,52 277,95 100,43 156,57 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.440,04 3.114,89 -2.325,15 57,26 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 315,17 167,94 -147,23 53,29 

2.2 Đất an ninh CAN 152,54 12,89 -139,65 8,45 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 583,63 81,29 -502,34   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 15,00   -15,00   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 32,61 14,92 -17,69 45,75 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 225,81 109,75 -116,06 48,60 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 137,66 25,46 -112,20 18,49 

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

DHT 2.390,38 1.608,63 -781,75 67,30 

  Trong đó:           

- Đất giao thông DGT 1.274,95 1.000,91 -274,04 78,51 

- Đất thủy lợi DTL 408,13 323,33 -84,80 79,22 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 46,83 36,84 -9,99 78,67 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 14,48 10,80 -3,68 74,61 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

DGD 296,28 102,85 -193,43 34,71 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 180,44 18,93 -161,51 10,49 

- Đất công trình năng lượng DNL 11,70 3,54 -8,16 30,28 

- 
Đất công trình bưu chính viễn 
thông 

DBV 0,77 0,59 -0,18 76,75 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 13,03 13,62 0,59 104,50 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 18,67 3,82 -14,85 20,47 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 23,19 8,97 -14,22 38,66 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 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% 

- 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hoả táng 

NTD 87,72 75,27 -12,45 85,80 

- 
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 
hội 

DXH 5,06 4,84 -0,22 95,64 

- Đất chợ DCH 9,13 4,32 -4,81 47,31 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 36,01   -36,01   

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV 32,12 4,57 -27,55 14,24 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.095,18 847,55 -247,63 77,39 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 121,00 84,89 -36,11 70,16 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 28,34 11,47 -16,87 40,46 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 25,58 21,04 -4,54 82,27 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 6,22 3,42 -2,80 55,03 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 96,93 101,15 4,22 104,36 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 35,54 9,89 -25,65 27,83 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 110,32 10,02 -100,30   

3 Đất chưa sử dụng CSD 4,91 9,27 4,36 188,82 

2.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất kỳ trước 

Kết quả đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất kỳ trước của huyện 
Tam Dương như sau: 

- Chỉ tiêu đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch 
được duyệt là 4.636,73 ha; kết quả thực hiện được 241,53 ha, chưa thực hiện là 
4.395,20 ha. Cụ thể như sau: 

+ Đất trồng lúa chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 
1.340,41 ha; kết quả thực hiện được 129,43 ha, chưa thực hiện là 1.210,98 ha. Một 
số công trình đã thực hiện được như: Quy hoạch trường mầm non Hoàng Hoa 2; 
Đường từ QL 2C đi cầu Bì La đến trung tâm VHTT thị trấn Hợp Hòa; Cải tạo luồng 
tiêu từ thôn Giềng, xã Đạo Tú đi Đồng Vỡ, Yên Mỹ xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương và luồng tiêu từ Khu 10 thị trấn Tứ Trưng đến thôn Dầu xã Ngũ Kiên huyện 
Vĩnh Tường; Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu Cột Mốc, thôn Đồng Ké, xã 
Hoàng Lâu... Một số công trình chưa thực hiện được như: Đất SXKD dịch vụ thương 
mại xã Duy Phiên; Mở rộng đường Thanh Vân - Duy Phiên; Đường QL 2C ( KM 
28+270) - thị trấn Hợp Hòa - An Hòa, huyện Tam Dương. Đoạn từ Nhà máy xử lý 
rác thải - thôn Vinh Phú; Khu đào tạo VĐV TDTT của tỉnh... 
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+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang phi nông nghiệp theo quy 
hoạch được duyệt là 611,77 ha; kết quả thực hiện được 31,84 ha, chưa thực hiện 
là 579,93 ha. Một số công trình đã thực hiện như: Trung tâm văn hóa thể thao xã 
An Hòa; Dự án Trường mầm non số 2, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; 
Trường THCS Kim Long; Nghĩa địa thôn Đồng Guộc xã Hoàng Lâu; Khu CN 
Tam Dương II giai đoạn I... Một số dự án chưa thực hiện được như: Các cụm 
trường đại học, cao đẳng (Khu đô thị đại học Vĩnh Phúc); Đường vành đai khu 
công nghiệp Tam Dương I, Khu vực II, huyện Tam Dương. Đoạn từ QL2C đến 
ĐT310 (Giai đoạn 2); Hạ tầng Khu liên hợp thể thao, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghĩa 
trang nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Kim Long... 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch 
được duyệt là 1.040,86 ha; kết quả thực hiện được 71,39 ha, chưa thực hiện là 
969,47 ha. Một số công trình đã thực hiện được như: Nghĩa địa thôn Đồng Găng 
xã Duy Phiên; Xây dựng trường mầm non Hoa Sen; Tỉnh lộ 305 (Vân Hội - Đức 
Bác) Km0 - Km10; Cải tạo nạo vét hồ Chòm Hóc, xã Thanh Vân, huyện Tam 
Dương... Một số công trình chưa thực hiện được như: Hạ tầng khung đô thị đại 
học; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.23; Khu đất dịch vụ đấu giá QSDĐ và giao 
đất ở  tại đồng Đám Mạ, xã Hoàng Hoa; Khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ khu 
Đồng Đượi, thôn Nội Điện, xã An Hòa... 

+ Đất rừng sản xuất chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt 
là 1.568,77 ha; kết quả thực hiện được 16,63 ha, chưa thực hiện là 1.552,14 ha. Một 
số công trình đã thực hiện được như: Mở rộng trường mầm non-xã Hoàng Đan; 
Đường nối từ Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên; Mở rộng Ban 
chỉ huy quân sự huyện... Một số công trình chưa thực hiện được như: Nghĩa trang 
nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Kim Long; Hạ tầng Khu liên hợp thể thao; Đường 
Thanh Vân – Đạo Tú - Hướng Đạo, huyện Tam Dương; Tuyến đường khung khu Đô 
thị đại học - Tuyến số 1... 

+ Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được 
duyệt là 74,92 ha; kết quả thực hiện được 5,66 ha, chưa thực hiện là 69,26 ha. Một số 
công trình đã thực hiện được như: Trường THCS Hoàng Đan; Mở rộng trường mầm 
non (cơ sở 2) xã Duy Phiên; Hạ tầng khu đất đấu giá QSDĐ, giãn dân tại khu Ao 
Vinh Phú, TT Hợp Hòa; Mở rộng cầu Bì La bắc qua sông Phó Đáy trên ĐT.306... 
Một số công trình chưa thực hiện được như: Đường vành đai khu công nghiệp Tam 
Dương I, Khu vực II, huyện Tam Dương. Đoạn từ QL2C đến ĐT310 (Giai đoạn 2); 
Học viện Cảnh sát nhân dân cơ sở II-Bộ Công an; Khu cây xanh mặt nước tại tổ dân 
phố Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương... 
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- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy 
hoạch được duyệt là 219,45 ha; kết quả chưa thực hiện được theo quy hoạch. Do 
chưa thực hiện được các công trình như: Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất 
trang trại chăn nuôi khu  Gò Xép, Cây Da, Đồng Thọ, Lực Điền xã Hoàng Lâu; 
Chuyển từ đất 1 lúa 1 cá sang đất nuôi trồng thủy sản (khu vực Đầm Nhị 
Hoàng); Cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp và trồng cây dược liệu trên địa 
bàn huyện Tam Dương; Trồng rau sạch Đồng Bông, Bờ Đắp, xã Hướng Đạo... 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở theo quy 
hoạch được phê duyệt là 8,94 ha; kết quả thực hiện được 1,19 ha, chưa thực hiện 
7,75 ha. Một số công trình đã thực hiện như: Hạ tầng kỹ thuật đất đấu giá 
QSDĐ và giao đất ở tại  đồng Gò Xoan, Nhân Mỹ, xã Thanh Vân; Khu đất dịch 
vụ, đấu giá QSDĐ tại khu Cột Mốc, thôn Đồng Ké, xã Hoàng Lâu... Một số 
công trình chưa thực hiện được như: Quy hoạch đất ở Xen ghép giãn dân khu trụ 
sở công an cũ xã An Hoà; Hạ tầng tái định cư Khu công nghiệp Tam Dương II, 
Khu A (địa điểm thôn Đồng Ăng, xã Kim Long); Khu TĐC phục vụ GPMB Khu 
liên hợp thể thao tỉnh Vĩnh Phúc... 

2.3. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kỳ trước 

Kết quả đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng kỳ trước của huyện Tam 
Dương như sau: 

Chuyển sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 38,65 ha; kết 
quả thực hiện là 7,58 ha, thấp hơn 31,07 ha đạt tỷ lệ 19,61%. Trong đó: 

+ Chuyển sang đất quốc phòng 9,00 ha, kết quả chưa thực hiện được do 
chưa thực hiện được các công trình quy hoạch đất quốc phòng khác trên địa bàn. 

+ Chuyển sang đất an ninh 2,80 ha, kết quả chưa thực hiện được do chưa 
thực hiện được công trình Học viện Cảnh sát nhân dân cơ sở II-Bộ Công an. 

+ Chuyển sang đất khu công nghiệp 4,91 ha, kết quả chưa thực hiện được 
do chưa thực hiện được các công trình, dự án sau: Khu công nghiệp Tam Dương 
I - Khu vực 2 và Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 3. 

+ Chuyển sang đất sản xuất phi nông nghiệp 0,50 ha, kết quả chưa thực 
hiện được dự án khu sản xuất kinh doanh tổng hợp xã Hợp Thịnh. 

+ Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 21,07 ha, kết quả thực hiện được 
5,10 ha, chưa thực hiện là 8,87 ha. Một số công trình đã thực hiện được như: 
Điểm thu gom rác thải thôn Ngọc Thạch I... Một số công trình chưa thực hiện 
được như: Điểm thu gom rác thôn Quang Trung; Khu nghĩa địa thôn số 8; 
Đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; Hạ 
tầng khung đô thị đại học... 
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+ Chuyển sang đất ở tại nông thôn là 0,17 ha, kết quả chưa thực hiện được 
do chưa thực hiện được công trình đấu giá giãn dân Đồng Đầm Liếng Ngọc 
Thạch 2, xã An Hòa. 

+ Chuyển sang đất ở tại đô thị là 0,20 ha, kết quả chưa thực hiện được do 
chưa thực hiện được công trình quy hoạch xen ghép đất ở tại thị trấn Hợp Hòa. 

III. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030  

 Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 
2011-2020. Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất, lợi thế của 
huyện; nhu cầu đăng ký sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các sở, ngành, cơ 
quan đơn vị, phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn; kế thừa các định 
hướng, chủ trương về sử dụng đất từ các nguồn tài liệu thu thập được như: Báo 
cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Quy hoạch phân khu A1; A2; 
A3; A5; B2; D1; D2; quy hoạch chung đô thị Kim Long; quy hoạch chung đô thị 
Hoàng Đan; quy hoạch phân khu phát triển đô thị khu vực phía Bắc đường tỉnh 
309 thị trấn Hợp Hòa... và quy hoạch các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện.  

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

Bảng 01: Quy hoạch sử dụng huyện Tam Dương giai đoạn 2021-2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trang năm 
2020  

Quy hoạch đến 
năm 2030 

Tăng 
(+), 

giảm (-) 
ha 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   10.825,08 100,00 10.825,08 100,00   

1  Đất nông nghiệp NNP 7.700,92 71,14 4.140,68 38,25 -3.560,24 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 3.628,80 33,52 1.505,45 13,91 -2.123,35 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 3.470,89 32,06 1.413,41 13,06 -2.057,48 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 539,76 4,99 286,29 2,64 -253,47 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 2.051,81 18,95 1.347,13 12,44 -704,68 

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 817,37 7,55 243,27 2,25 -574,10 

1.5 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 385,23 3,56 297,71 2,75 -87,52 

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 277,95 2,57 460,83 4,26 182,88 

2  Đất phi nông nghiệp PNN 3.114,89 28,77 6.677,35 61,68 3.562,46 

2.1 Đất quốc phòng CQP 167,94 1,55 223,22 2,06 55,28 

2.2 Đất an ninh CAN 12,89 0,12 15,58 0,14 2,69 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 81,29 0,75 512,30 4,73 431,01 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     358,00 3,31 358,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 14,92 0,14 225,67 2,08 210,75 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 109,75 1,01 129,04 1,19 19,29 

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 25,46 0,24 75,31 0,70 49,85 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trang năm 
2020  

Quy hoạch đến 
năm 2030 

Tăng 
(+), 

giảm (-) 
ha 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

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

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.608,63 14,86 2.989,04 27,61 1.380,41 

  Trong đó:             

- Đất giao thông DGT 1.000,91 9,25 1.664,97 15,38 664,06 

- Đất thủy lợi DTL 323,33 2,99 406,24 3,75 82,91 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 36,84 0,34 90,11 0,83 53,27 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 10,80 0,10 14,12 0,13 3,32 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 

DGD 102,85 0,95 546,96 5,05 444,11 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 18,93 0,17 86,15 0,80 67,22 

- Đất công trình năng lượng DNL 3,54 0,03 16,34 0,15 12,80 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,59 0,01 0,83 0,01 0,24 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 13,62 0,13 13,62 0,13   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 3,82 0,04 21,67 0,20 17,85 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 8,97 0,08 12,31 0,11 3,34 

- 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà 
hoả táng 

NTD 75,27 0,70 98,83 0,91 23,56 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 4,84 0,04 7,04 0,07 2,20 

- Đất chợ DCH 4,32 0,04 9,85 0,09 5,53 

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 4,57 0,04 294,35 2,72 289,78 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 847,55 7,83 1.440,74 13,31 593,19 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 84,89 0,78 235,26 2,17 150,37 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,47 0,11 28,43 0,26 16,96 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 21,04 0,19 21,12 0,20 0,08 

2.14 Đất tín ngưỡng TIN 3,42 0,03 9,00 0,08 5,58 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 101,15 0,93 97,39 0,90 -3,76 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 9,89 0,09 12,87 0,12 2,98 

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 10,02 0,09 10,02 0,09   

3  Đất chưa sử dụng CSD 9,27 0,09 7,05 0,07 -2,22 

a. Đất nông nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 4.135,78 ha giảm 
3.565,14 ha so với năm 2020. Cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: Diện tích đến năm 2030 là 1.505,45 ha giảm 2.123,35 ha 
so với năm 2020. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước đến năm 2030 là 
1.413,41 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đến năm 2030 là 286,29 ha giảm 
253,47 ha so với năm 2020 với 02 dự án như: Trồng rau sạch Đồng Bông, Bờ 
Đắp và xử lý tồn tại đất trồng cây hàng năm khác trên địa bàn các xã, thị trấn. 
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 - Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đến năm 2030 là 1.347,13 ha giảm 
704,68 ha so với năm 2020 với 21 dự án như: chuyển mục đích sử dụng đất sang 
đất trồng cây ăn quả tại các xã, thị trấn: An Hòa, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng 
Đan, Thanh Vân, Vân Hội… theo danh mục nhu cầu sử dụng đất của cấp xã đăng 
ký; Cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp và trồng cây dược liệu trên địa bàn. 

- Đất rừng sản xuất: Diện tích đến năm 2030 là 243,27 ha giảm 574,10 ha 
so với năm 2020 để thực hiện các dự án phi nông nghiệp. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đến năm 2030 là 297,71ha giảm 
87,52 ha so với năm 2020 với 04 dự án như: Chuyển mục đích sử dụng đất sang 
nuôi trồng thủy sản đối với những diện tích đất lúa, đất màu thấp trung, hiệu quả 
kinh tế thấp tại các xã, thị trấn: Hoàng Đan, Đồng Tĩnh... 

- Đất nông nghiệp khác: Diện tích đến năm 2030 là 460,83 ha tăng 182,88 
ha so với năm 2020 với 32 dự án như: Khu chăn nuôi trập trung xã Hợp Thịnh; 
Khu chăn nuôi đồng Lực Điền, thôn Vân Tập, xã Vân Hội; Khu chăn nuôi tập 
trung Đồng Cầu Diệc thôn Vân Giữa, xã Vân Hội; Chuyển mục đích sử dụng đất 
sang đất trang trại chăn nuôi khu Đồng Thọ, Lực Điền; Trang trại tổng hợp tại vị 
trí đồng Nổ, thị trấn Hợp Hòa; Trang trại tổng hợp tại vị trí thôn Liên Bình thị 
trấn Hợp Hòa… 

b. Đất phi nông nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 6.677,35 ha tăng 
3.562,46 ha so với năm 2020. Cụ thể như sau: 

- Đất quốc phòng: Diện tích đến năm 2030 là 223,22 ha tăng 55,28 ha so 
với năm 2020 với 10 dự án như: Sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu cấp huyện; 
Thao trường huấn luyện lực lượng vũ trang huyện Tam Dương tại xã Duy Phiên 
và Đạo Tú; Xây dựng căn cứ hậu phương tại xã Đồng Tĩnh; Trạm tiếp nhận 
quân nhân dự bị huyện tại thị trấn Hợp Hòa và xã Hướng Đạo; Xây dựng khu sơ 
tán tại thị trấn Hợp Hòa… 

- Đất an ninh: Diện tích đến năm 2030 là 15,58 ha tăng 2,69 ha so với 
năm 2020 với 13 dự án như để xây dựng trụ sở công an các xã, thị trấn. 

- Đất khu công nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 512,30 ha tăng 431,01 
ha so với năm 2020 với 04 dự án: Khu công nghiệp Tam Dương I- Khu vực 3; 
Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2; Khu công nghiệp Tam Dương II - 
Khu B2; Khu công nghiệp Tam Dương II - Khu A. 

-  Đất cụm công nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 358,00 ha tăng 358,00 
ha so với năm 2020 với 07 dự án như: Cụm công nghiệp Duy Phiên; Cụm công 
nghiệp Hoàng Đan; Cụm công nghiệp Hoàng Lâu; Cụm công nghiệp Hướng 
Đạo; Cụm công nghiệp Hợp Thịnh; Cụm công nghiệp Kim Long. 
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- Đất thương mại dịch vụ: Diện tích đến năm 2030 là 225,67 ha tăng 
210,75 ha so với năm 2020 với 48 dự án như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh 
doanh cửa nhựa lõi thép uPVC của Công ty CP TVĐT XD AOC Việt Nam; 
Xây dựng siêu thị kinh doanh dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH Phong 
Hằng; Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phương Thao của doanh nghiệp tư 
nhân Phương Thao; Xây dựng tổ hợp Trung tâm thương mại của công ty 
TNHH TM&XD Hồng Phúc; Các khu đất doanh nghiệp, thương mại dịch vụ 
phía Nam Hợp Hòa… 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 129,04 
ha tăng 19,29 ha so với năm 2020 với 15 dự án như: Nhà máy may mặc, sản 
xuất đồ da cao cấp tại xã Hoàng Lâu; Khu sơ chế và trưng bày sản phẩm từ cây 
dược liệu tại Vĩnh Phúc; Nhà máy may mặc, sản xuất đồ da cao cấp tại xã 
Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, của CTY CP kết nôi Châu Âu… 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích đến năm 2030 là 75,31 ha 
tăng 49,85 ha so với năm 2020 với 11 dự án như: Xây dựng Nhà máy gạch 
Tuynel tại xã Hoàng Lâu; Nhà máy sản xuất gạch không nung xã Đồng Tĩnh; 
Cải tạo hạ cốt đồng Sối Cao, thôn Đoài - Bắc (khai thác vật liệu xây dựng) xã 
Hoàng Đan; Quỹ đất san nền các xã: Kim Long, Duy Phiên, Thanh Vân, 
Hướng Đạo và thị trấn Hợp Hòa… 

- Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đến năm 2030 là 2.989,04 ha tăng 
1.380,41 ha so với năm 2020. Chi tiết các loại đất như sau: 

+ Đất giao thông: Diện tích đến năm 2030 là 1.664,97 ha tăng 664,06 ha 
so với năm 2020 với 136 dự án như: Đường tránh QL2C tuyến phía Đông thị 
trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương; Đường QL2C (Km28+270) - thị trấn Hợp 
Hòa - An Hòa, huyện Tam Dương. Đoạn từ thôn Vinh Phú - QL2C; Đường từ 
đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đi nghĩa trang Mai Nham; Đường Duy Phiên - 
Hoàng Lâu đoạn qua Đồng Chằm; Cải tạo, nâng cấp ĐT 306 huyện Tam Dương 
đoạn từ Km0+00 - Km7+600; Đất giao thông theo quy hoạch phân khu… 

+ Đất thủy lợi: Diện tích đến năm 2030 là 406,24 ha tăng 82,91 ha so với 
năm 2020 với 66 dự án như: Cải tạo, nâng cấp và mở rộng mặt đê tả sông Phó 
Đáy, đoạn từ K5+00 đến K13+500; Cải tạo, nâng cấp tuyến đê tả sông phó Đáy 
địa phận huyện Tam Dương; Kiên cố hóa mái và mặt bờ kênh tiêu Bến Tre; Kênh 
hút, kênh xả, hồ Nhị Hoàng và các công trình phụ trợ trạm bơm Kim Xá; Cải tạo 
luồng tiêu Yên Trung - Hoàng Hoa -Đồng Tĩnh đi cầu Gáo - kênh Bến Tre… 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: Diện tích đến năm 2030 là 90,11 ha tăng 
53,27 ha so với năm 2020 với 65 dự án để xây dựng và mở rộng nhà văn hóa các 
thôn trên địa bàn các xã, thị trấn. 
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+ Đất xây dựng cơ sở y tế: Diện tích đến năm 2030 là 14,12 ha tăng 3,32 
ha so với năm 2020 với 06 dự án như: Mở rộng Trung tâm y tế huyện; Mở rộng 
trạm y tế xã An Hòa; Mở rộng Trạm y tế xã Vân Hội; Mở rộng Trạm y tế xã 
Hoàng Lâu… 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đến năm 2030 là 
546,96 ha tăng 444,11 ha so với năm 2020 với 39 dự án như: Các cụm trường 
đại học, cao đẳng (Khu đô thị đại học Vĩnh Phúc); Mở rộng trường Trung học 
cơ sở xã Hoàng Hoa; Xây mới trường mầm non Phương Lâu xã An Hòa; 
Trường mầm non cơ sở 2 xã Đạo Tú; Mở rộng trường THCS xã Hoàng Đan… 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao: Diện tích đến năm 2030 là 86,15 
ha tăng 67,22 ha so với năm 2020 với 20 dự án như: Hạ tầng Khu liên hợp thể 
thao, tỉnh Vĩnh Phúc; Sân thể thao xã Đạo Tú Khu thiết chế văn hóa xã; Đất cây 
xanh thể dục thể thao cạnh trường THPT Tam Dương; Sân thể thao thôn Lau 
(sân cỏ nhân tạo)… 

+ Đất công trình năng lượng: Diện tích đến năm 2030 là 16,34 ha tăng 
12,80 ha so với năm 2020 với 40 dự án như: ĐZ và TBA 110kV Tam Dương; 
Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV Vĩnh Yên - Vĩnh Tường - Việt Trì; 
TBA 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện; 
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp tỉnh Vĩnh Phúc theo 
phương pháp đa chia - đa nối (MDMC) - khu vực Lập Thạch, Tam Dương… 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích đến năm 2030 là 0,83 ha 
tăng 0,24 ha so với năm 2020 với 07 dự án như: Mở rộng trạm viễn thông xã An 
Hòa; Xây mới trạm viễn thông xã Đạo Tú; Xây mới trạm viễn thông xã Hoàng 
Đan; Mở rộng bưu điện xã Vân Hội… 

+ Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Diện tích đến năm 2030 là 13,62 ha 
tăng không có biến động so với năm 2020. 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích đến năm 2030 là 21,67 ha tăng 
17,85 ha so với năm 2020 với 18 dự án như: Xây dựng các trạm xử lý nước 
thải phân tán dọc sông Phan; Mở rộng khu tập kết và xử lý rác thải tại đồng 
Cầu Độn, TDP Liên Bình; Mở rộng bãi tập kết rác thải thị trấn Hợp Hòa, 
huyện Tam Dương; Khu tập kết rác thải thôn Nội Điện xã An Hòa; Dự án bãi 
rác thải khu Đồng Yên Bình… 

+ Đất cơ sở tôn giáo: Diện tích đến năm 2030 là 12,31 ha tăng 3,34 ha 
so với năm 2020 với 07 dự án như: Mở rộng Chùa An Hạ (Yên Hạ), xã An 
Hòa; Mở rộng Chùa Thánh Long; Mở rộng diện tích chùa Động Lâm, xã Hợp 
Thịnh; Mở rộng Chùa Vân Hội… 
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+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đến năm 
2030 là 98,83 ha tăng 23,56 ha so với năm 2020 với 30 dự án như: Nghĩa 
trang nhân dân thôn Đồng Tâm, xã Kim Long (dự án di chuyển mồ mả Khu 
công nghiệp Tam Dương II, Khu A); Mở rộng nghĩa trang thôn Liên Kết, 
thôn Chùa, xã Hướng Đạo; Nghĩa trang nhân dân TDP Liên Bình tại TT Hợp 
Hòa, huyện Tam Dương; Mở rộng nghĩa trang thôn Phương Lâu xã An Hòa… 

+ Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội: Diện tích đến năm 2030 là 7,04 
ha tăng 2,20 ha so với năm 2020, để thực hiện dự án: Trung tâm nuôi dưỡng 
và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Đất chợ: Diện tích đến năm 2030 là 9,85 ha tăng 5,53 ha so với năm 
2020 với 05 dự án như: Xây dựng chợ An Hòa tại đồng Man Công xã An Hòa; 
Mở rộng khuân viên chợ Vàng, xã Hoàng Đan; Chợ xã Vân Hội… 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích đến năm 2030 là 294,35 
ha tăng 289,78 ha so với năm 2020 với 19 dự án như: Quy hoạch khu công viên, 
cây xanh khu Đồng Triệu, xã Hoàng Đan; Khu công viên, vườn hoa huyện Tam 
Dương; Khu vui chơi, cây xanh đồng Vườn Dạ Trên, đồng Cổng Kho, đồng 
Cổng Tiết xã Vân Hội; Khu cây xanh mặt nước tại tổ dân phố Vinh Phú, thị trấn 
Hợp Hòa, huyện Tam Dương;… 

- Đất ở tại nông thôn: Diện tích đến năm 2030 là 1.440,74 ha tăng 593,19 
ha so với năm 2020 với 177 dự án như: Đấu giá quyền sử dụng đất, chỉnh trang 
khu dân cư và phục vụ giãn dân, chuyển mục đích sử dụng đất tại các xã theo 
danh mục đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn với một số dự án 
như: Đất ở thấp tầng khu đô thị đại học; Nhà ở giáo viên khu đô thị đại học; Ký 
túc xá sinh viên khu đô thị đại học; Khu TĐC phục vụ GPMB Khu công nghiệp 
Tam Dương II - Khu B2 tại thôn 2, thôn 4 xã Hoàng Hoa; Khu nhà ở công nhân 
phục vụ KCN Tam Dương II khu B của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại xã 
Kim Long; Khu đất giãn dân và đấu giá QSDĐ tại đồng Cây Me, thôn Nội Điện 
xã An Hòa… 

- Đất ở tại đô thị: Diện tích đến năm 2030 là 235,26 ha tăng 150,37 ha so 
với năm 2020 với 27 dự án như: Khu đô thị mới Green I tại TT Hợp Hòa, Đạo 
Tú; Khu nhà ở đô thị Sky Park Hợp Hòa; Khu nhà ở đô thị Wall Center Hợp 
Hòa; Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Hợp Hòa… 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đến năm 2030 là 28,43 ha tăng 
16,96 ha so với năm 2020 với 07 dự án như: Mở rộng  trụ sở UBND xã An Hòa 
để đầu tư xây dựng nhà làm việc công an xã và một số công trình phụ trợ; Mở 
rộng trụ sở UBND xã Hoàng Lâu; Mở rộng UBND xã Vân Hội; Mở rộng trụ sở 
UBND xã Thanh Vân; Đất trụ sở cơ quan quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang 
và phát triển đô thị khu vực hai bên đường tỉnh 310 tại xã Đạo Tú, xã Hướng 
Đạo và xã Kim Long; Đất trụ sở cơ quan CQ-02-1;CQ-04-4 phân khu A3… 
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- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Diện tích đến năm 2030 là 
21,12 ha tăng 0,08 ha so với năm 2020 để thực hiện các dự án: Chi nhánh Ngân 
hàng Công thương Tam Dương. 

- Đất tín ngưỡng: Diện tích đến năm 2030 là 9,00 ha tăng 5,58 ha so với 
năm 2020 với 06 dự án như: Mở rộng đình làng Vân Hội; Mở rộng Đền Bạch 
Trì; Mở rộng Đình Nội; Mở rộng Đình Đan Trì… 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đến năm 2030 là 97,39 ha 
giảm 3,76 ha so với năm 2020. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Diện tích đến năm 2030 là 12,87 ha tăng 
2,98 ha so với năm 2020. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích đến năm 2030 là 10,02 ha không có 
biến động so với năm 2020. 

c. Đất chưa sử dụng: Diện tích đến năm 2030 là 7,05 ha giảm 2,22 ha so 
với năm 2020.  

 (Diện tích quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương giai đoạn 2021-2030  
phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã chi tiết tại Biểu 03/CH kèm theo) 

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

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông 
nghiệp là 3.564,28 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa: 1.853,28 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 232,79 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 796,42 ha;  

- Đất rừng sản xuất: 550,40 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 96,57 ha; 

- Đất nông nghiệp khác: 34,82 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 84,16 
ha. Trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm: 47,72 ha; 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 12,74 ha; 

- Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng: 23,70 ha. 

c. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 43,32 ha. 

 (Chi tiết tại Biểu 04/CH kèm theo) 
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3.3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng thời kỳ 2021-2030 

Đất chưa sử dụng vào sử dụng là 2,22 ha cho mục đích phi nông nghiệp. 
Trong đó: 

- Chuyển sang khu công nghiệp: 0,95 ha; 

- Chuyển sang đất ở tại nông thôn: 1,27 ha;  

(Chi tiết tại Biểu 05/CH kèm theo) 

3.4. Danh mục các công trình dự án trong kỳ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 huyện Tam Dương 

Danh mục dự án có sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 gồm 844 công trình, 
diện tích 4.987,76 ha. Trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 59 công trình, dự án với diện tích 667,35 ha; 

- Đất phi nông nghiệp: 785 công trình, dự án với diện tích 4.320,41 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 10/CH kèm theo) 

VI. 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 sử 
dụng đất có hiệu quả tiết kiệm. Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 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 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; 

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.  

Trên cơ sở xác định nhu cầu các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, xác định 
diện tích chuyển mục đích từng loại đất, biến động đất đai trong kỳ quy hoạch, 
xác định chỉ tiêu sử dụng đất, lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, 
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xác định vị trí công trình dự án trên bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính 
cấp xã. Kết quả quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Dương 
như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 10.825,08 ha. Trong đó: đất nông nghiệp là 
4.140,68 ha, chiếm 38,25% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp 
6.677,35 ha, chiếm 61,68% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng 7,05 
ha, chiếm 0,07% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Quá trình xây dựng phương án có sự tham gia 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. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc phê duyệt để phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-20230 có 
hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc dành cho huyện 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 của huyện./. 
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Phụ lục biểu 

Hệ thống biểu trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030  
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu 

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

3 Biểu 03/CH 
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

4 Biểu 04/CH 
Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến 
từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

5 Biểu 05/CH 
Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong thời kỳ quy 
hoạch sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

6 Biểu 10/CH 
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong thời kỳ 2021-2030 
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

7 Biểu 12/CH 
Chu chuyển đất đai trong quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2021-
2030) huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 


