
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN LỘC NÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: â ỗ  /NQ-HĐND Lộc Ninh, n g ờ y is  t h á n g ^  năm 2018

NGHỊ QUYẾT 
về Việc thông qua điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 húyệri Lộc Ninh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN L ộ c NINH 
KHÓẢ X, KỲ HỌP THỨ BẢY, NHIỆM KỲ 2016-2021

Găn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 nằm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh 
phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Lliật Đất đai;

Căn cứ Thôiig tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nẳm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của ủ y  ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 111/TTr-ÚBND ngày 
26/11/2018; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-IiĐND ngày 04/12/2018 của Ban Kinh tế - Xã 
hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 
tại kỳ hộp,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
huyện Lộc Ninh gồm các nội dung sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:» /  • .

STT Chỉ tiêu

Hiện trậng 2015 Điều chỉnh qúy hoạch đến năm 2020

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Câp 
huyện 

xác định 
bô sung 

(ha)

Tông sô

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

1 2 3 4 5 6 (7M6)+(5) 8

- .

7nrÃ J*ATông diện 
tích tự nhiên 
(1+2+3)

85.329,33 100,00 85.329,33 0,00 85.329,33 100,00

I Đất nông 
nghiệp 78.902,26 92,47 75.768,00 -566,25 75.201,75 88,13



STT Chỉ tiêu

Hiện trạng 2015 Điều chỉnh qúy hoặch đến năm 2020

Diên tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉnh, 
phân bổ 

(ha)

Gâp 
huyện 

xác định 
bổ sung 

(ha)

Tông sô

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

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

II Đất phi 
nông nghiệp 6.427,08 7,53 9.561,00 566,59 10.127,59 11,87

III Đất chưa sử 
dụng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV Khu kỉnh tế 28.364,00 34,59 28.398,59 33,28
V Đất đô thị 783,38 0,92 783,00 34,96 817,96 0,96

2ể Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Tổng diện tích chuyển mực đích tò đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là: 
3.704,23 ha. .

Tổng diện tích chuyển mực đích sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là:
1.105,67 ha. ' ’

3ể Diện tích đất chưá sử dụng đưa vào sử dụng:

Huyện Lộc Ninh không còn đất chưa sử dụng.

(Có phụ lục kềm theo) .

Điều 2. Giao ủ y  ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện, các Bail của Hội đồng nhẫn dân, Gác Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dâii huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa X, kỳ hộp thứ bảy thông 
qua ngày 27 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông -qua./. .

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, Tổ và Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quail, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- ủy viên UBND huyện;
- TT HĐND, ƯBND, ỦBMTTQVN các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND-ƯBND huyện;

^  - Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

p h ụ  l ụ c  I
Jianh giá^Kct quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử  dụng đất
{Kèm theo Nghị quyết số 8-ĩ> /NQ-HĐND ngàyJ.gtháng A<Znăm 2018 

của HĐND huyện Lộc Ninh)

1. Nhóm đất nông nghỉệp

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu ƯBND tỉnh phê duyệt là 2.035,37 ha, kết quả đã thực hiện 
là 2.618,35 ha, tăiig 582,98 ha só với chỉ tiêu (vượt 28,64%). Riêng đất chuyên trồng lúa 
nước chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 466,04 ha, kết quả đã thực hiện là 698,26 ha; tằng 
232,22 ha (vượt 49,83%). ’

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu ƯBND tỉnh phê duyệt là 48.230,46 ha, kết qũả đã 
tiiực hiện là 51.151,3 8 ha; cao hơn chỉ tiêu phê duyệt 2.920,92 ha (vượt 6,06%).

- Đất rừng phòng hộ: Chỉ tiêu ƯBND tỉnh phê dũyệt là 3.924,43 ha, kết quả đã 
thực hiện là 4.507,05 ha cao hòn chỉ tiễu phê duyệt 582,62 ha (vượt 14,85%).

- Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu IJTBND tỉnh phê duyệt là 20.891,46 ha; kết quả đã 
thực hiện là 20.369,38 hã thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt 522,08 ha (đật 97,5%).

- Đất nuôi ữồng thuỷ sản: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 73,25 ha, kết quả đã 
thực hiện là 25,42 ha; thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt 47,82 ha (đạt 34,71 %).

- Đất nộng nghiệp khác: Ghỉ tiêu UBNi) tỉnh phê duyệt là 29,02 ha, kết quả đã 
thực hiện là 27,54 ha; thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt 1,48 ha (đạt 94,92%).

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

Chỉ tiêu quy hòạch sử dụng đất đến năm 2015 được ÙBND tỉnh phê duyệt là 
9.536,18 ha; kết quả đã thực hiện đến năm 2015 là 6.427,08 ha; thấp hơn chỉ tiêu phê 
duyệt 3.109,11 ha (đạt 67,4%). Tròng đó:

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 391,26 ha; kết quả đã thực 
hiện là 257,99 ha; thấp hơn so với chỉ tiêu là 133,27 ha (đạt 65,94%).

- Đất an ninh: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 2,31 ha, kết quả đã thực hiện là 
4,35 ha; cao hơn chỉ tiêu phê duyệt 2,04 ha;

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 1.825,0 ha; kết quả đã 
thực hiện là được 221,06 ha; thấp hơn so với chỉ tiêu là 1.603,94 ha (đạt 12,11%).

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, TMDV: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là
1.106,68 ha, kết quả đã thực hiện là 1.199,08 ha; cao hơn chỉ tiêu phê duyệt 92,4 ha (vượt 
8,35%).

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 215,13 ha, kết 
quả đã thực hiện là 246,10 ha; vượt chỉ tiêu 30,97 ha (vượt 14,4%).

- Đất phát triển cơ sở hạ tầng: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 3.312,92 ha, kết



quả đã thực hiện là 2.025,64 ha; thấp hom chỉ tiêu 1.287,28 ha (đật 61,14%). Trong đó: đất 
cơ sở văn hóa chỉ tiêu duỳệt là 38,9 ha, đã thực hiện 4,82 ha thấp hon chỉ tiêu 34,08 ha 
(đạt 12,39%); đất cơ sở y tế chỉ tiêu duyệt là 22,21 ha; đã thực hiện 14,75 ha thấp hơn chỉ 
tiêu 7,46 ha (đạt 66,4%); đất cơ sở giáo dục -  đào tạo chỉ tiêũ duyệt là 77,88 há, đã thực 
hiện 65,63 ha; thấp hơn chỉ tiêu phê duỵệt 12,25 ha (đạt 84,27%); đất cơ sở thể dục -  thể 
thao chỉ tiêu duyệt là 33,61 ha, đã thực hiện 18,32 ha; thấp hớn chỉ tiêu 15,29 ha (đạt 
54,51%).

- Đất di tích danh thắng: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 397,16 ha, kết quả đã 
thực hiện là 0,95 ha; thầp hơn chỉ tiêu 396,21 ha.

-.Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu ƯBND tỉnh phê duyệt là 21,34 ha, kết quả 
đã thực hiện là 21,91 ha; cao hớn chỉ tiêu 0,57 ha (vượt 2,68 %).

- Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 1.023,24 ha, kết quả đã thực 
hiện là 940,74 ha, thấp hơn chỉ tiêu phê duỹệt 82,49 há (đạt 91,94%).

- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu ỮBND tỉrih phê duyệt là 141,1 lhã, kết quá đã thực hiện là 
95,05 ha, thấp hờn chỉ tiêù phê duyệt 46,06 hà (đạt 67,36%).

- Đất trụ sở cơ quan và cống trình sự righiệp: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 
78,37 ha; kết quả thực hiện là 54,87 ha; thấp hơn chỉ tiêu được duyệt ià 23,5 ha (đạt 
70,01%). ' ề ’ Ế ệ

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 18,87 ha; kết quả đẵ 
thực hiện là 22,38 ha; cao hơn chỉ tiêũ 3,5 lha (vượt 18,61 %).

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu ÚBND tỉnh phê duyệt là 116,29 ha, kết quả 
đã thực hiện là 112,65 ha; thấp hơn chỉ tiêu phê duyệt 3,64 ha (đạt 96,87%).

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ: Chỉ tiêu UBND tỉnh phê duyệt là 30,32 
ha; kết quả đã thực hiện là 42,81 ha; cao hơn chỉ tiêu phê dúyệt 12,49 ha (Vượt 41,19%).

3. Nhóm đất chưa sử dụnjgỆệ

Được ƯBND tỉnh phê duyệt đến năm 2015, huyện Lộc Ninh không còn đất chưa 
sử dụng; kết quả thực hiện đã đạt 100% so với chỉ tiêu phê duyệt.

4



HỘI đ ồ n g ; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA v i ệ t  n a m  
•  •  •  ■

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

PHỤ LỤC II 
'ệjj Chi tiết diện tích, cờ cấu các loại đất
l' Tghị quyết số JJi /NQ-HĐND ngàyXk thảngĂLnăm 2018 

của HĐND huyện Lộc Ninh)

STT Chỉ tiêu

Hiện trạng 2015 Điều chỉnh quỹ hoặch đến năm 2020 '

Diên tích 
(ha)

Cỡ cấu 
(%)

Cấp tỉrih 
phân bổ 

(ha)

Câp 
huyện 

xác định 
bổ. sung 

(ha)

Tông sô

Diện tích 
(ha)

Cờ cấu 
(%)

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

Tổng diện 
tích tự nhiên 
(1+2+3)

85.329,33 100,00 85.329,33 0,00 85.329,33 100,00

I Đất nông 
nghiệp 78.902,26 92,47 75.768,00 -566,25 75.201,75 88,13

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa 2.618,35 3,07 2.400,00 10,86 2.410,86 2,83

Trong đỏ: 
Đẩt chuyên 
ừồrig lúa 
nước

698,26 0,82 698,00 0,26 698,26 0,82

1.2
Đât trông 
cây hàng 
năm khác

203,13 0,24 289,00 -83,96 205,04 0,24

1.3 Đất trồng 
cây lâu năm 51.151,38 59,95 49.789,00 281,61 50.070,61 58,68

1.4 Đất rưng 
phòng hộ 4.507,05 5,28 4.087,00 0,00 4.087,00 4,79

1.5 Đất rừng đặc 
dụng 0,00 345,00 0,00 345,00 0,40

1.6 Đât rừng sản 
xuất 20.369,38 23,87 17.021,00 0,00 17.021,00 19,95

1.7
Đất nuôi 
trồng thủy 
sản

25,42 0,03 186,00 -131,58 54,42 ' 0,06

1.8 Đât nông 
nghiệp khác 27,54 0,03 0,00 1.007,82 1.007,82 1,18

5



STT Chỉ tiêu

Hiện trạng 20 ỉ  5 Điều chỉnh quỵ hoạch đến năm 2020

Diên tích 
(ha)

Cơ cấu 
(°/ộ)

Gấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Câp 
huyện 

xác định 
bổ sung 

(ha)

r p  Ã  • ÁTông sô

Diên tích 
õia)

Cơ cấu 
(%)

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

II Đất phi 
nông nghiệp 6.427,08 7,53 9.561,00 566,59 10.127,59 11,87

Trong đó:

2.1 Đât quôc 
phòng 257,99 0,30 357,00 57,17 414,17 0,49

2.2 Đât an ninh 4,35 0,01 9,00 0,46 9,46 0,01

2.3 Đất khu công 
nghiệp 221,06 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Đât khu chê 
xuất 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Đất cụm 
côĩig nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Đất thương 
mại, dịch vụ 20,56 0,02 264,22 0,00 264,22 0,31

2.7
Đât cơ sở sản 
xuất phi nồng 
nghiệp

1.199,08 1,41 3.399,10 0,00 3.399,10 3,98

2.8
Đất cho hoạt 
động khoáng 
sản

246,10 0,29 174,00 72,10 246,10 0,29

2.9 Đất phát triển 
hạ tầng 2.025,64 2,37 2.839,00 341,03 3.180,03 3,73

Trong đố:
- Đât giao 

thông 1.505,59 1,76 1.594,86 1.594,86 1ÉỐT

- Đất thủy 
lơi 26,04 0,03 26,05 26,05 0,03

- Đăt công 
trình năng 
lượng

380,46 0,45 1.377,77 1.377,77 1,61

- Đát bưu 
chính viễn 
thông .

1,27 0,00 1,43 1,43 0,00

- Đăt văn 
hóa 4,82 0,01 16,00 -0,16 15,84 0,02

- Đâty tê 14,75 0,02 22,72 -6,61 16,11 0,02
- Đât giáo 

dục đào tạo 65,63 0,08 74,00 3,31 77,31 0,09

- Đất thể dục 
thể thao 18,32 0,02 65,00 -4,62 60,38 0,07

6
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X

Hiện trạng 2015 Điều chỉnh quy hoạch đếii hăm 2020

Diên tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉiìh 
phân bổ 

(ha)

Câp 
huyện 

xác định 
bổ sung 

(ha)

Tông sô

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

1 2 3 4 5 6 (7)=(6)+(5) 8
- Đất nghiên 

cứu khoa hoc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Đất dịch vụ 
xã hôi 4,92 0Ề0Ì 4,92 4,92 0,0 ỉ

- Đât chơ 3,84 0,00 5,36 5,36 0,01

2.10
Đất có di 
tích, danh 
thắng

0,95 0,00 36,32 0,00 36,32 0,04

2.11
Đất bãi thải, 
xử lý chất 
thải

21,91 0,03 47,45 -0,80 46,65 0,05

2.12 Đất ở tại 
nông thôn 940,74 1,10 970,00 -9,83 960,17 1,13

2.13 Đất ở tại đô 
thi 95,05 0,11 102,00 5,86 107,86 0,13

Đất xây dựng
49,14 0,06 49,00 0,18 49,18 0,062.14 trụ sở cơ 

quan .

2.15
Đất xây dựng 
trụ sơ tổ chức 
sự nghiệp

5,73 0,01 5,00 -0,44 4,56 0,01

2.16
Đất xây dựng 
cơ sở ngoại 
giao

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17 Đất cơ sở tôn 
giáo 22,38 0,03 23,00 0,00 23,00 0,03

2.18

Đất làm 
nghĩa trang, 
nghĩa địa, 
nhà tang ỉễ, 
nhà hỏa táng

112,65 0,13 120,00 -1,42 118,58 0,14

2.19

Đât sản xuât 
vật liệu xây 
dựng, làm đồ 
gốm

42,81 0,05 52,47 52,47 0,06

2.20 Đất sinh hoạt 
cộng đồng 18,27 0,02 25,65 25,65 0,03

2.21
Đất khu vui 
chơi, giải trí 
công cộng

0,57 0,00 1,62 1,62 0,00

7



STT Chỉ tiêu

Hiện trạng 2015 Điềù chỉnh qúy hoạch đến ỈỊăịn 2020

Diên tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Cấp tỉnh 
phân bổ 

(ha)

Câp 
huyện 

xác định 
bổ súng 

(ha)

Tông sô

Diên tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

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

2.22 Đât cơ sở tín 
ngưỡng 0,03 0,00 0,03 0,03 0,00

2.23
Đât sông, 
rigòi, kênh, 
rạch, suối

393,84 0,46 393,84 393,84 0,46

2.24 Đât mặt nước 
chuyên dùng 748,22 0,88 721,98 721,98 0,85

2.25- Đât phi nôtìg 
nghiệp khác 0,00 0,00 72,62 72,62 0,09

III Đất chưa sử 
dụng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV Khu kỉnh tế 28.364,00 34,59 28.398,59 33,28

V Đất đô thị* 783,38 0,92 783,00 34,96 817,96 0,96



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM•  •  •

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... Ể, PH Ụ LỤC III
ntỉcl^êibrííyển iiiục đích sử  dựng đất phân theo đờn vị hành chính

"-{Kenf theo Nghị quyết sổ /NQ-HĐNDngày tháng năm 2018
cùa HĐND huyện Lộc Ninh)

STT Chỉ tiêu sữ dụng 
đất M3 Diện tích 

(ha)

Phân theo đon vị hành chính

TT.
Lộc

Ninh

xa Lộc 
Thái

Xã Lộc 
Tẩn

XẵLộc
Hòá

Xã Lộc 
Thạnh

Xã Lộc 
An

Xã Lộc 
Hiệp

xa
Lộc
Phú

(1) (2> (3)
(4)=(5)+(

6)+.... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1
Đất nông nghiệp 
chuyển sang đẩt 
phi nông nghiệp

NNP/PNN 3.704,23 100,44 12,37 231,43 37,17 2.286,29 22,70 23,07 20,26

Trong đó: -

1.1 Đất lúa nước LƯA/PNN 1,69 - - - 0,90 0,79 - - -
- Đất chụýén 
trồng lúa nước LUC/PNN - ' - . - ■ - - - - - -

1.2 Đất trồng cây 
hàng năm còn lại

HNK/PNN 0,09 ■ - - . - - 0,09 . - . - -

1.3 Đât trông cây lâu 
iiãm CLN/PNN 803,61 100,44 12,37 49,78 29,33 395,92 13,50 23,07 20,26

1.4
Đất rừng phòng 
hô RPH/PNN 42,77 - - 16,41 - 6,92' 3,72 - -

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN - ■ - - - - - -

1.6 Đất trồng rừng 
sản xuất RSX/PNN 2.856,06 - - 165,24 6,94 1.882,55 5,48 - -

2
Chuỳễn đổi có’ 
cấu sử dụng đất 
tròng nội bộ đất 
nồng nghiệp

1.105,67 - 3,00 75,80 99,00 80,88 7,00 2,00 6,00

Trong đó: -

2.1
Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm

LUA/CLN 183,79 - 2,00 2,00 90,00 - 5,00 - 4,00

2.2

Đất trồng lúa 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy 
sản

LUA/NTS 1,00 - - 1,00 - - - ■ -

2.3

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

HNK/NTS 19,00 - 1,00 - - 2,00 2,00 2,00 2,00

2.4
Đất rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đất rừng sản xuất

RPH/RSX 32,28 - - - - 32,28 - - . -

2.5
Đât rừng sản xuât 
chuyển sang đất 
rừng đặc dụng

RSX/RDD 345,00 - - - - - - - ■ -

2.6

Đât rừng sản xuât 
chuyển sang đất 
nông nghiệp 
không phải là 
rừng

RSX/NKR(a) 524,60 - - 72,80 9,00 46.60 - - -

2.7

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

PKO/OCT 13,50 8,49 - 1,60 0,17 0,84 - 0,44 0,87
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STT Chĩ tiêu sử 
dụng đất M3 Diện tích 

(hà)

Phân théo đơn vị hành chinh

x a  Lộc 
Quang

x a  Lộc
Thuận

Xã Lộc 
Điền

XăLộc
Khánh

Xã Lộc 
Hưng

. Xã Lộc 
Thiện

Xã Lộc 
Thịnh

x a
Lộc

Thành

(!) (2) (3)
(4)=(5)+(

6)+... (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1

Đất nông 
nghiệp chuyển 
sarig đất phi 
nồng nghiệp

NNP/PNN 3.704,23 18,14 31,79 14,63 12,72 16,71 339,38 458,53 78,61

Trong đỗ: - - - - - ' - - - -

1.1 Đất lúa nước LUA/PNN 1,69 - - - - - - - -

- Đất chuyên 
trong lúa nước LUC/PNN - - - - - - - - - -

1.2
Đât trông cây 
hàng năm còn
lại .

HNK/PNN 0,09 - - - - - - -

1.3 Đất trồng cây 
lâu năm

CLN/PNN 803,61 18,14 31,79 14,63 12,72 16,71 25,70 24,52 14,73

1 1.4
Đất rừng phòng 
hộ

RPH/PNN 42,77 - - - - - 4,40 - 11,32

V 1.5
Đât rừng đặc 
dụng RDD/PNN - - - - - - - - -

1.6
Đất trồng rừng 
sản xuất RSX/PNN 2.856,06 - - - . - - ' 309,28 434,01 52,56

'/  2

Chuyển đối CO' 
cẩu sử dụng 
đất trong nội 
bộ đất nông 
nghiệp

1.105,67 - 11,00 19,79 13,50 5,00 51,00 82,50 649,20

Tròng đó: - - - - • - - - - -

? 1

Đất trồng lúa 
chuỳển sang đất 
trồiigcâỹ lâu 
nãni

LUA/CLN 183,79 - 9,00 17,79 11,50 5,00 - 12,50 25,00.

2.2

Đất trồng lúa 
chuyển sang đât 
nùôi trồng thủy 
sản

LUA/NTS 1,00 - - - - - - - ■ -

' 2.3

Đât trông cây 
hàng năm khảc 
chuyển sang đất 
nuôi trồng thủy 
sản

HNK/NTS 19,00 - 2,00 2,00 2,00 - - 2,00 2,00

2.4

Đất rừng phòng 
hộ chuyển sang 
đất rừng sản 
xuất

RPH/RSX 32,28 - -■ • - - ■ - - -

.. 2 5

Đât rừng sản 
xuất chuyển 
sang đất rìmg 
đặc dụng

RSX/RDD 345,00 ■ - -■ - - - - - 345,00

2.6

Đất rừng sản 
xúất chuyển 
sang đất nông 
nghiệp không 
phải là rừng

RSX/NKR(a) 524,60 - - - - ■ - 51,00 68,00 277,20

2.7

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

PKO/OCT 13,50 0,81 - - - - 0,29 - -
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