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BÁO CÁO 
Kết quả thống kê đất đai năm 2022 

 

Thực hiện Điều 34 Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Thống 

kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 

17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia; 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; Văn bản số 2670/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 21/10/2022 của Tổng 

cục Quản lý đất đai về việc thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh; Văn bản số 3898/STNMT-ĐĐ1 ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện thống kê diện tích đất 

đai năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thọ báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2022 

tại xã Kỳ Thọ: 

A. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Vị trí địa lý: 

Xã Kỳ Thọ là một xã nằm về phía Tây Bắc thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

 - Phía bắc giáp xã Kỳ Khang; 

 - Phía nam giáp xã Kỳ Thư, Kỳ Văn; 

 - Phía đông giáp xã Kỳ Ninh; 

- Phía tây giáp xã Kỳ Trung; 

   2. Tình hình tổ chức thực hiện 

- Thực hiện Văn bản số 1796/UBND-TNMT ngày 09 tháng 11 năm 2022 

của UBND Huyện Kỳ Anh về việc thực hiện thống kê diện tích đất đai năm 

2022. 

- Ph ng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo 

UBND các xã, phường các ngành trong huyện tổ ch c triển khai việc thống kê đất 

đai năm 2022 của địa phương đạt kết quả theo đ ng phương án, kế hoạch của tỉnh 

và hướng d n của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

UBND xã Kỳ Thọ đã lập phương án, kế hoạch thống kê cụ thể trên địa bàn 

phường đảm bảo chấp hành đ ng yêu cầu, qui định. 

 - Phối h p với Sở Tài nguyên Môi trường tổ ch c tập huấn nghiệp vụ 

chuyên môn cho cán bộ chuyên môn và các ngành c  liên quan trên địa bàn 

huyện, chu n bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, tài liệu, sổ sách, bản đồ, biểu m u 

và kinh phí để thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022. 
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- Phối h p ch t ch  với Chi nhánh Văn ph ng Đăng ký đất đai Kỳ Anh 

trong việc thực hiện công tác thống kê năm 2022 trên địa bàn huyện Kỳ Anh, 

tổng h p số liệu trên phần mềm chuyên ngành kiểm kê TK desktop và gCadas. 

3. Nguồn tài liệu phục vụ thống kê đất đai năm 2022. 

+ Bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364. 

+ Sử dụng bản đồ và số liệu thống kê năm 2021 do Văn ph ng Đăng ký đất 

đai cung cấp phục vụ cho công tác thống kê. 

+ Kết h p bản đồ địa chính thành lập năm 2014 phục vụ đăng ký cấp giấy 

ch ng nhận quyền sử dụng đất. 

+ Kết h p bản đồ địa hình, bản đồ nền địa chính ở tỷ lệ 1: 10.000, khoanh 

v  các khoanh đất và các đối tư ng hình tuyến; 

+ Bản đồ kiểm kê rừng năm 2012 và Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng. 

 + Các sơ đồ, bản đồ của hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ thanh tra, kiểm tra sử 

dụng đất ở các cấp;  

+ Số liệu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD cho các tổ ch c, 

hộ gia đình cá nhân trên địa bàn xã; 

- Số liệu kiểm kê rừng năm 2012 (c  cập nhật diễn biến rừng đến ngày 

31/12/2019); số liệu điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; 

+ Bản đồ trích đo (số, giấy) các khu đất thực hiện trên địa bàn. 

+ Bảng tổng h p các trường h p biến động đã thực hiện xong thủ tục hành 

chính về đất đai trong năm thống kê (do Văn ph ng Đăng ký đất đai tổng h p 

chuyển đến theo m u Phụ lục số 03.2 kèm theo Thông tư này) với thực tế sử dụng 

đất để tổng h p số liệu thống kê đất đai. 

  Toàn bộ tài liệu, số liệu phục vụ để thực hiện công tác thống kê diện tích đất 

đai năm 2022 nêu trên đều đầy đủ tích pháp lý và c  độ tin cậy cao. 

B. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, TÌNH 

HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI. 

I. Hiện trạng sử dụng đất. 

1. Về diện tích: 

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng diện tích tự nhiên của xã Kỳ Thọ là 

1722.03 ha; cụ thể như sau: 

1.1. Nhóm đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp là 1296.26 ha, chiếm 75.27% so với tổng diện 

tích đất tự nhiên của xã. 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp là 391.90 ha, chiếm 22.76% so với tổng 

diện tích đất tự nhiên của xã. 

1.3. Nhóm đất chưa sử dụng 
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Diện tích đất chưa sử dụng 33.86 ha, chiếm 1.97% so với tổng diện tích 

đất tự nhiên của xã. 

2. Đối tượng được giao để sử dụng, được giao đất quản lý 

2.1. Nhóm đối tượng được giao sử dụng 

Diện tích đất thống kê theo nh m đối tư ng đư c giao sử dụng là 

955.47ha, chiếm 55.49% so với tổng diện tích đất tự nhiên của xã. 

2.2. Nhóm đối tượng được giao quản lý 

Diện tích đất thống kê theo nh m đối tư ng đư c giao quản lý là 

766.56ha, chiếm 44.51% so với tổng diện tích đất tự nhiên của xã. 

II. Phân tích nguyên nhân tăng, giảm các loại đất 

1. Diện tích tự nhiên. 

Tổng diện tích tự nhiên của xã tính đến ngày 31/12/2022 là 1722.03 ha so 

với số liệu kiểm kê đất đai năm 2021 là không tăng không giảm. 

 2. Diện tích tăng, giảm các loại đất 

 2.1. Đất trồng l a c  đến ngày 31/12/2022 là: 559.93 ha , Trong kỳ thống 

kê không có biến động. 

2.2. Đất trồng cây hàng năm khác c  đến ngày 31/12/2022 là: 45.26 ha, 

Trong kỳ thống kê không có biến động. 

2.3. Đất trồng cây lâu năm c  đến ngày 31/12/2022 là: 161.61ha. Biến động 

trong kỳ thống kê như sau: 

Diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 4.1ha do chuyển mục đích sang đất ở 

nông thôn. 

 2.4. Đất rừng sản xuất c  đến ngày 31/12/2022 là: 315.23 ha, Trong kỳ 

thống kê không có biến động. 

 2.5. Đất rừng phòng hộ c  đến ngày 31/12/2022 là: 35.13 ha, Trong kỳ 

thống kê không có biến động. 

2.6. Đất nuôi trồng thuỷ sản c  đến ngày 31/12/2022 là: 179.11 ha. Trong kỳ 

thống kê không có biến động. 

2.7. Đất ở tại nông thôn c  đến ngày 31/12/2022 là 45.41 ha. Biến động 

trong kỳ thống kê như sau: 

Diện tích đất ở nông thôn tăng 4.1ha do chuyển mục đích từ đất trồng cây 

lâu năm sang. 

2.8. Đất xây dựng trụ sở cơ quan c  đến ngày 31/12/2022 là 0,54 ha. Trong 

kỳ thống kê không có biến động. 

2.9. Đất xây dựng công trình sự nghiệp c  đến ngày 31/12/2022 là 12.63 

ha. Trong kỳ thống kê không có biến động. 

2.10. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp c  đến ngày 31/12/2022 là 

6.46 ha. Trong kỳ thống kê không có biến động. 
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2.11. Đất có mục đích công cộng c  đến ngày 31/12/2022 là 216.94 ha. 

Trong kỳ thống kê không có biến động. 

2.12. Đất cơ sở tín ngưỡng c  đến ngày 31/12/2022 là 0.91 ha. Trong kỳ 

thống kê không có biến động. 

2.13. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng c  đến ngày 

31/12/2022 là 37.39 ha. Trong kỳ thống kê không có biến động. 

2.14. Đất có m t nước chuyên dùng c  đến ngày 31/12/2022 là 24.19 ha. 

Trong kỳ thống kê không có biến động. 

2.15. Đất bằng chưa sử dụng c  đến ngày 31/12/2022 là 18.22 ha, giảm 

0.05. Lý do giảm do chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. 

2.16. Đất đồi n i chưa sử dụng c  đến ngày 31/12/2022 là 15.65 ha. Trong 

kỳ thống kê không có biến động. 

 3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 

trong kỳ thống kê đất đai 

 Quá trình sử dụng đất trong thời gian vừa qua trên địa bàn xã Kỳ Thọ cơ bản 

bám sát theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Việc chuyển mục đích sử dụng đất 

của xã đã thực hiện phù h p với kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch sử 

dụng đất 5 năm. 

4. Tình hình sử dụng đất theo quyết định được giao đất, được thuê 

đất, được chuyển mục đích sử dụng đất. 

 Trong những năm qua UBND xã Kỳ Thọ kết h p với các thôn mở nhiều 

cuộc vận động, tuyên truyền pháp luật đất đai đến người dân và các tổ ch c đóng 

trên địa bàn sử dụng đất đúng mục đích đư c giao đất, đư c thuê đất, đư c 

chuyển mục đích sử dụng đất và khai thác đư c tiềm năng đất đai, mang lại hiệu 

quả kinh tế; tuy nhiên v n còn tồn tại các khu đất đã đ ng đấu giá, đa số người 

dân chưa đưa vào sử dụng, nguyên nhân do thương mại hóa trong giao dịch về đất 

đai. 

C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, 

SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI. 

1. Kết luận 

Hệ thống số liệu thống kê đất đai của xã Kỳ Thọ đư c tổng h p từ phần 

mềm TKdesktop theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá 

trình thi công đơn vị thực hiện đã bám theo hướng d n của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các văn bản hướng d n, qui phạm hiện hành…, đã sửa chữa triệt để các 

sai s t khi kiểm tra nghiệm thu. Hệ thống số liệu thống kê xã Kỳ Thọ đạt yêu cầu 

về chất lư ng, đảm bảo đưa vào khai thác sử dụng. 

Số liệu thống kê năm 2022 của xã Kỳ Thọ đã phản ánh thực tế về tổng 

diện tích tự nhiên xã đang quản lý và sử dụng. Diện tích các loại đất, số lư ng 

các đối tư ng quản lý và sử dụng các loại đất. Từ đ  ta thấy rõ đư c cơ cấu đất 
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đai của xã theo từng loại đất, xu thế biến động đất đai trong đơn vị hành chính 

theo diện tích, loại đất và đối tư ng sử dụng. 

Tài liệu, số liệu thống kê đất đai ở xã Kỳ Thọ là tài liệu quan trọng làm cơ 

sở và nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai các năm tới của xã 

n i riêng và của huyện Kỳ Anh n i chung. 

Căn c  vào tài liệu thống kê này, xã Kỳ Thọ c  thể định hướng sử dụng 

các loại đất theo quy hoạch làm cơ sở xây dựng chiến lư c, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, an ninh, quốc ph ng và hoàn thiện ch c năng quản lý Nhà nước 

về các chính sách pháp luật về đất đai. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Trong thời gian tới cần c  biện pháp tăng các loại đất trong nh m đất phi 

nông nghiệp để đáp  ng nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá; Diện tích đất 

nông nghiệp cần đư c bảo đảm về số lư ng và nâng cao về chất lư ng theo 

hướng đa dạng hoá các loại cây trồng, c  hướng đầu tư hơn nữa vào thuỷ l i để 

thâm canh tăng năng suất cây trồng.  

Cần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng h a, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đáp  ng nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng xây dựng nông thôn hiện đại, 

văn minh gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. 

Xác định những định hướng, mục tiêu và giải pháp cơ bản, trong đ  nhấn 

mạnh đến việc tạo những đột phá về phát triển các ngành và lĩnh vực trên địa bàn 

để đạt đư c duy trì tốc độ tăng trưởng cao 

Trong thời gian tới cần c  sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành, 

đ c biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lư ng cán bộ 

trong công tác quản lý hồ sơ địa chính, cập nhật biến động sử dụng đất để trong 

thời gian tới nhằm đưa dần hệ thống quỹ đất của xã vào hệ thống quy hoạch 

chung của huyện Kỳ Anh và của tỉnh Hà Tĩnh. 

Trên đây là kết quả thống kê đất đai năm 2022 của xã Kỳ Thọ, UBND xã báo 

cáo và kính đề nghị ph ng Tài nguyên và Môi trường tổng h p và chấp thuận./. 

 Nơi nhận: 

- Ph ng Tài nguyên và Môi trường 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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