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MỞ ĐẦU 

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" và tại Điều 45 Khoản 3 

quy định "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện". 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa 

phương và của đất nước. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước 

quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai 

được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả.  

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian 

để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, nhằm thực hiện và cụ thể quy hoạch 

trong quá trình phát triển kinh tế, phát triển bền vững tài nguyên đất. Đặc biệt 

trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc lập kế 

hoạch sử dụng đất là yêu cầu cấp thiết đối với các cấp. 

 Tại Khoản 2 Điều 37 Luật đất đai 2013 quy định “Kế hoạch sử dụng đất 

cấp huyện được lập hàng năm”, là cơ sở pháp lý theo Luật để thực hiện các thủ 

tục thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực 

hiện các công trình dự án. Tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy 

định “Quý III hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định”.  

Xác định rõ tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc lập kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023, đươc sự chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hải Dương, UBND huyện Kim Thành tiến hành lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

1. Cơ sở của việc lập kế hoạch sử dụng đất huyện Kim Thành 

- Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2013 của 

Chính phủ về thi hành chi tiết một số điều của Luật đất đai năm 2013; 

- Luật Quy hoạch năm 2017; 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; 

- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
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- Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

- Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

- Nghị định 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; 

- Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; 

- Thông tư 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 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Quyết định số 55/QĐ-UBN ngày 20/12 /2019 của UBND tỉnh Hải Dương 

về Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 25/12 /2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021; 

- Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện Kim 

Thành;  

- Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các công trình dự 

án, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các 

dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2020, 2021; 2022;  

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu trí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu một 

số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-

2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải 
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Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV 

nhiệm kỳ ( 2020-2025); 

- Thông báo số 1971/STNMT-KHTC của Sở Tài nguyên & Môi trường 

tỉnh Hải Dương ngày 13/10/2022 Về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030; Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện;   

2. Cơ sở thông tin, tư liệu xây dựng dự án 

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

huyện Kim Thành đã được phê duyệt tại Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021. 

- Dự thảo phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện 

Kim Thành. 

- Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kim Thành. 

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ 

và những giải pháp trọng tâm năm 2023 huyện Kim Thành. 

- Hồ sơ Thống kê đất đai đến 31/12/2021 huyện Kim Thành. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; 

- Nhu cầu, danh mục đầu tư các ngành có sử dụng đất năm 2023 trên địa 

bàn huyện Kim Thành... 

3. Mục đích và yêu cầu lập kế hoạch sử dụng đất  

3.1. Mục đích 

Đánh giá đúng thực trạng và tiềm năng đất đai của huyện, tạo ra tầm nhìn 

tổng quát về phân bổ quỹ đất cho các ngành, các mục tiêu sử dụng đất đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.  

 Xác định danh mục các công trình, dự án trên địa bàn cần thực hiện trong 

năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã làm cơ sở pháp lý 

cho việc thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng… phục vụ 

cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện. 

 Khoanh định, phân bố đất đai phục vụ yêu cầu của các hoạt động kinh tế 

trong năm 2023, là cơ sở để giao đất, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

 Tạo điều kiện cho việc thu hút các dự án đầu tư, hình thành các vùng sản 
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xuất nông nghiệp, các trung tâm văn hoá - xã hội và dịch vụ, góp phần thực hiện 

quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn theo chiến lược phát triển kinh tế 

xã hội của huyện năm 2023.  

 Bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên 

trong quá trình khai thác sử dụng đất đai. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện là cơ sở quan trọng để đảm bảo 

tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. 

Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu từ giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trong năm kế hoạch sử dụng đất. 

3.2. Yêu cầu 

 - Phải đảm bảo đúng quy định của Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 01/2021/TT-BTNMT;  

- Phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ; 

- Đảm bảo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các lĩnh vực, kế hoạch sử 

dụng đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, của huyện. Là công cụ quản lý Nhà 

nước về đất đai để các cấp, các ngành quản lý, điều chỉnh việc khai thác sử dụng 

đất đai, phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn; xử lý các vấn đề còn bất cập và 

các vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. 

- Bảo đảm mối quan hệ hài hoà giữa khai thác và sử dụng đất để phát triển 

kinh tế - xã hội với sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. 

4. Sản phẩm của dự án bao gồm 

+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

+ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tỷ lệ 1:10.000. 

+ Bản đồ chuyên đề. 

+ Đĩa CD. 

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim 

Thành.  
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PHẦN I 
KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 1. Điều kiện tự nhiên  
1.1. Vị trí địa lý 

Kim Thành là huyện đồng bằng, nằm ở phía Đông của tỉnh Hải Dương, 

cách trung tâm thành phố Hải Dương khoảng 23 km, cách thành phố Hà Nội 

80km về phía Tây và thành phố Hải Phòng 24 km về phía Đông theo Quốc lộ 5A, 

tiếp giáp với các huyện: 

 - Phía Bắc giáp thị xã Kinh Môn. 

 - Phía Nam giáp huyện Thanh Hà. 

 - Phía Đông giáp huyện An Dương (Thành phố Hải Phòng). 

 - Phía Tây giáp thành phố Hải Dương. 

 Điều kiện vị trí nằm giữa tam giác động lực phát triển kinh tế Hà Nội- Hải 

Phòng- Quảng Ninh, tạo cho Kim Thành có tiềm năng, lợi thế nổi bật về thu hút 

đầu tư phát triển nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp cơ khí đóng tàu, công 

nghiệp sản xuất kim loại, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, dịch vụ vận 

chuyển. Có lợi thế để tiếp nhận phát triển công nghiệp công nghệ cao, công 

nghiệp hỗ trợ, dịch vụ đào tạo, khoa học- công nghệ. Nằm ở khu vực trung độ 

của các hành lang kinh tế Hà Nội- Hải Phòng theo tuyến QL5 Kim Thành còn có 

cơ hội về hợp tác, liên kết không gian phát triển kinh tế hình thành trục công 

nghiệp, đô thị kết nối TP.Hải Phòng - TP.Hải Dương- TP.Hà Nội. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, đất đai của huyện Kim Thành được 

hình thành bởi sự bồi lắng phù sa của các con sông trong hệ thống sông Thái 

Bình (sông Rạng, sông Kinh Môn), địa hình thổ nhưỡng mang đặc tính điển hình 

của phù sa châu thổ sông Hồng. Địa hình khá bằng phẳng so với các huyện khác 

nằm trong vùng đất phù sa của hệ thống sông Thái Bình. Tuy nhiên, xét về tiểu 

địa hình thì tương đối phức tạp với các vùng cao và bãi trũng xen kẽ nhau tạo 

thành nhiều đầm ao. 

1.3. Đặc điểm thời tiết, khí hậu. 

Kim Thành nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với đặc trưng nóng 

ẩm, mưa nhiều vào mùa hè và hanh khô vào mùa đông. Nhiệt độ trung bình 

khoảng 23,70C. Sự thay đổi nhiệt độ giữa các tháng trong năm khá lớn, tháng 
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nóng nhất nhiệt độ lên tới 37 – 380C (tập trung vào các tháng 7, tháng 8), tháng 

lạnh nhất xuống tới 5 – 60C (tập trung vào tháng 1, tháng 2). Độ ẩm trung bình 

hàng năm 80 – 90%. 

Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600 – 1.800 mm, năm cao nhất lên 

tới 2.300 mm và năm thấp nhất 1.260 mm và phân bố không đồng đều theo thời 

gian. Lượng mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 6, 7,8 nên thường gây ra hiện 

tượng ngập úng. Trong khi đó, tháng 2 có lượng mưa thấp nhất, chỉ đạt 11 mm, 

cá biệt có những năm chỉ đạt 6 mm.  

 1.4. Chế độ thuỷ văn: 

         Huyện Kim Thành có hệ thống sông ngòi tự nhiên khá dày đặc, nằm ngoài 

khu vực trị thuỷ của sông Hồng, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều 3 con sông là: 

sông Rạng, sông Kinh Môn và một phần của sông Lạch Tray làm độ cao mực 

nước chênh lệch giữa đầu nguồn và cuối nguồn rất lớn. Ngoài nguồn nước của 

các con sông chính thì hệ thống sông ngòi, ao hồ rất phong phú tạo nên một 

lượng nước lớn phục vụ sản xuất, đời sống và nuôi trồng thuỷ sản cho nhân dân. 

 2. Các nguồn tài nguyên 

2.1.Tài nguyên đất 

Với tổng diện tích địa giới hành chính của huyện là 11.506,96 ha. Trong 

đó, nhóm đất nông nghiệp có diện tích 6.242,39 ha, chiếm 54,23% tổng diện tích 

tự nhiên; nhóm đất phi nông nghiệp 5.264,65 ha, chiếm 45,75% tổng diện tích tự 

nhiên; đất chưa sử dụng 1,91 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên. Đất đai 

của huyện Kim Thành thuộc nhóm đất đồng bằng chủ yếu là phù sa của hai con 

sông Hồng và sông Thái Bình, nhóm này khá phì nhiêu màu mỡ, là điều kiện để 

phát huy lợi thế phát triển ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng 

hóa tập trung bao gồm các sản phẩm chính: lúa nước, cây ăn quả, các loại cây rau 

thực phẩm, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  

2.2. Tài nguyên nước 

Nguồn nước mặt: Được cung cấp bởi các con sông lớn: Sông Rạng, sông 

Kinh Môn và sông Lạch Tray, ngoài ra còn có hệ thống sông ngòi dày đặc nằm 

rải rác trên địa bàn huyện, là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất và sinh 

hoạt của nhân dân. 

Nguồn nước ngầm: Theo tài liệu khoan thăm rò nước dưới lòng đất cho 

thấy nguồn nước ngầm của huyện có trữ lượng tương đối khá so với vùng đồng 

bằng Bắc Bộ, chất lượng nước trung bình, tổng độ khoáng cao, hàm lượng các 
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ion; Na: 1,64, Cl:2.19, nước lợ tanh độ cứng cao, cần phải có quy trình xử lý chặt 

chẽ trước khi đưa vào sản xuất và sinh hoạt. 

3. Thực trạng môi trường  

Trong những năm trở lại đây, bên cạnh những kết quả về kinh tế - xã hội, 

đời sống nhân dân được nâng lên, mức sống của đại bộ phận nhân dân được cải 

thiện... Song bên cạnh đó, trên thực tế huyện cũng phải đối mặt với những thách 

thức về vấn đề môi trường đã và đang có những tác động tiêu cực đến đời sống của 

người dân không chỉ ở những khu đô thị mà ngay cả ở những vùng nông thôn. 

Là một huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh, việc tiềm ẩn nguy cơ ô 

nhiễm môi trường đối với huyện Kim Thành là rất lớn.  

- Nguy cơ ô nhiễm không khí tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các 

khu dân cư đô thị và các tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn. 

- Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước dẫn tới ô nhiễm đất do nước thải của các 

khu, cụm công nghiệp, làng nghề, nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt, sản 

xuất nông nghiệp. 

Xác định được những nguy cơ ô nhiễm môi trường chính, trong những 

năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tích cực phối hợp 

với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh làm rất tốt công tác bảo vệ môi 

trường. Nhìn chung, chất lượng môi trường tại huyện Kim Thành hiện nay tương 

đối tốt, không có điểm nóng về môi trường. Tuy nhiên, theo số liệu quan trắc 

hàng năm của Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hải Dương, vẫn 

còn nhiều chỉ tiêu môi trường vượt quy chuẩn cho phép. 

II. KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI  

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt được năm 2022 

        - Tốc độ tăng GTSX nông nghiệp – thủy sản tăng 3,12%; 

- Tỷ lệ gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng so diện tích lúa đạt: 86,98%; 

- Gía trị tổng sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy 

sản 163,04 triệu đồng/ ha; 

- Tốc độ tăng GTSX Công nghiệp- Xây dựng  tăng: 21,20%; 

- Tốc độ giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng: 16,19%; 

- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải ước đạt: 95,40%; 

- Số trường học đạt chuẩn QG mới được công nhận: 02 trường;  

- Số lao động được giải quyết việc làm mới  đạt: 2.615 lao động; 
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- Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề tăng/năm: 1,65% ; 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 91,0% ; 

- Giá trị thu nhập bình quân trên đầu người đạt 67,8triệu đồng/ người/năm;  

- Duy trì số làng, KDC văn hóa: 91 làng, khu dân cư văn hóa; 

- Có 03 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao; 01 xã đạt NTM kiểu 

mẫu; 

- Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 100%; 

1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

1.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản năm 2022 đạt 781,64 tỷ đồng (Giá cố 

định 2010) đạt 100,66% kế hoạch năm, tăng 3,126% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị 

sản xuất trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 163,04 triệu đồng, đạt 

102,86% kế hoạch, tăng 3,12% so với năm 2021.  

Trồng trọt: Tổng diện tích đã gieo trồng được 13.708 ha (KH: 13.354 ha), 

đạt 108,47%, giảm 0,81% so với năm 2021. Tổng diện tích đất trồng lúa 7.938 ha 

đạt 101.93% kế hoạch (KH: 7.788 ha) diện tích lúa lai, lúa chất lượng chiếm 

86,98% diện tích lúa, tăng 0,98% so với kế hoạch đề ra (KH: 86%), năng suất 

bình quân/ vụ đạt 63,78 tạ/ha, bằng 103,49% so với kế hoạch (KH 61,63 tạ/ha), 

tăng 2,66tạ/ha so với năm 2021. Diện tích cây mầu 5.770 ha tăng 50 ha so với 

năm 2021.  

Chăn nuôi, thủy sản: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện năm 2022 

tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh 

chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, thực hiện đồng bộ các 

giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi, tổng đàn lợn 

tiếp tục hồi phục, đạt 35.113 con, tăng 14,48% so với cùng kỳ. Duy trì ổn định 

diện tích chăn nuôi thủy sản 506ha, sản lượng ước đạt 3.409 tấn (đạt 97,4% KH). 

1.2. Khu vực kinh tế công nghiệp, xây dựng  

Năm 2022 do dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện được kiểm soát, lĩnh 

vực công nghiệp, xây dựng phát triển, mặt khác trên địa bàn huyện cũng khởi 

công xây dựng nhiều công trình, trong đó có một số công trình giao thông trọng 

điểm nên giá trị ngành công nghiệp, xây dựng có mức tăng trưởng cao. Giá trị 

sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng của huyện năm 2022 đạt 6758 tỷ đồng, 
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bằng 106,74% kế hoạch, tăng 21,2% so với năm 2021. Trong đó giá trị ngành công 

nghiệp đạt 4.376 tỷ đồng, gía trị sản xuất ngành xây dựng đạt 2.382 tỷ đồng.     

 1.3. Khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ  

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ  đạt 3.657 tỷ đồng, đạt 106,12% kế hoạch, tăng 

16,19% so với năm 2021. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ đạt 4.044 tỷ 

đồng, đạt 107,58% kế hoạch, tăng 17,80% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ngành 

vận tải đạt 352 tỷ đồng, đạt 112,82% so với kế hoạch. 

Tập trung thực hiện các biện pháp ổn định thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân; kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại trên địa 

bàn. Chỉ đạo tập trung vốn cho vay các chương trình tín dụng ưu tiên, vay phát 

triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách.  

2. Đặc điểm dân số lao động: 

 Dân số: Năm 2022, huyện Kim Thành có 138.829 người, trong đó dân số 

thành thị chiếm khoảng 4,58%, dân số nông thôn chiếm 95,42%, tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên năm 2022 là 0,96% năm.  

Lao động:Năm 2022, huyện Kim Thành có 86.500 lao động đang làm việc 

trong các ngành kinh tế quốc dân, trong đó lao động phi nông nghiệp chiếm 

khoảng 26,98%, lao động nông nghiệp chiếm khoảng 73,02% tổng số lao động. 

 Thu nhập và mức sống: Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt  67.8 

triệu đồng/người.  

 3. Thực trạng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn 

 3.1. Thực trạng phát triển đô thị 

 Thị trấn Phú Thái là trung tâm chính trị  kinh tế, văn hoá - xã hội của 

huyện. Đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng, đến nay các tuyến đường trục, 

các công trình phúc lợi xã hội, mạng lưới điện chiếu sáng đô thị, mạng lưới thông 

tin, bưu điện, phát thanh truyền hình, các dịch vụ ngân hàng, thương mại, nhà ở 

đang được cải tạo, nâng cấp. Tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh, tuy đã có sự cố 

gắng đầu tư nhưng hiện tại hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị vẫn còn thiếu đồng bộ, 

chưa đảm bảo quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật; kiến trúc không gian dân cư nhiều 

khu vực xây dựng chưa đúng quy định làm ảnh hưởng chung đến cảnh quan đô 

thị.  

 3.2. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn 
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Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao. Đến nay, 17/17 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. 

4.Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

 4.1. Giao thông  

Năm 2022 tập trung thực hiện các bước và tiến hành triển khai các dự án 

xây dựng theo kế hoạch đầu tư công năm 2022, đặc biệt là các công trình trọng 

điểm của huyện như: Đường trục Đông- Tây huyện Kim Thành (giai đoạn 1); xây 

dựng tuyến đường giao thông từ Trung tâm y tế huyện đi Quỳnh Khê 1 – Kim 

Xuyên; hoàn thiện thủ tục đấu nối và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây 

dựng nút giao lập thể với QL5 tại xã Kim Xuyên.  

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Công trình Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao 

thông tại khu vực nút giao Km15+835 QL.17B với đường 20-9, thị trấn Phú Thái. 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ hành lang, kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ, giải toả, chống lấn chiếm hành lang ATGT được tăng cường. Phối hợp 

với Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai 6 

công trình giao thông trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 175,6 tỷ; Phối hợp 

giải tỏa hành lang an toàn giao thông tuyến QL5, QL17B, đường tỉnh 389, 388 và 

390E. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ, Tết. 

4.2. Thuỷ lợi 

 Công tác xây dựng thủy lợi trong những năm vừa qua tập trung vào các 

nhiệm vụ như: Tu bổ đê, kè, cống, xây dựng điếm canh đê, kiên cố hóa kênh 

mương, nạo vét các trục sông chính, khơi thông dòng chảy, tu sửa, nâng cấp các 

công trình, đảm bảo kịp thời công tác tưới tiêu, phục vụ cho sản xuất của nhân 

dân. 

 4.3.Giáo dục - đào tạo 

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, dự án đổi mới giáo dục 

và đào tạo theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi 

mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Kim Thành giai đoạn 2020-

2025”. Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021- 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 

bùng phát; Chỉ đạo các địa phương bố trí đủ phòng học và các điều kiện để thực 

hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, 

công tác phổ cập giáo dục các cấp, bậc học tiếp tục được duy trì; Chỉ đạo kiện toàn, 

duy trì nâng cao hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (HTCĐ) các xã, thị 

trấn, Trung tâm GDNN- GDTX và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp & 
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Dạy nghề. Tham gia thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi năm học 2021-2022 đạt nhiều 

giải thưởng. Chỉ đạo tổ chức an toàn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi tốt 

nghiệp THPT. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư 

theo hướng chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa các cấp học đạt 98,04% (tăng 2,14% 

so với năm 2021). Giao chỉ tiêu và đôn đốc các trường xây dựng trường chuẩn 

quốc gia mức độ 2 (Tiểu học Cộng Hòa, Bình Dân, Kim Tân) đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thiện các hạng mục, công trình, tính đến hết năm 2022 có thêm 02 trường 

được công nhận đạt chuẩn MĐ2 (Trường Tiểu học Kim Tân và THCS Kim 

Xuyên), đến nay, toàn huyện có 47/54 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 

87,04% (toàn tỉnh 79,08%). 

 4.4. Y tế 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP và các văn bản chỉ 

đạo của cấp trên về giải pháp thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền, 

đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng, tính đến ngày 

25/11/2022 toàn huyện đã tiêm được trên 382.000 liều vaccine phòng Covid-19, tỷ 

lệ tiêm phòng vắc xin Covid cho người từ 12 tuổi trở lên tiêm 2 mũi đạt trên 95%; số 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 82,17%. Tỷ lệ tử vong do covid-19 

thấp với 12 ca trên hơn 30 nghìn ca nhiễm. 

Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho 

nhân dân; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe sinh 

sản- kế hoạch hóa gia đình, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh 

an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường. Chỉ đạo rà soát thực hiện tiêu chí y 

tế trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT toàn dân, tiến hành kiểm tra, 

đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu BHYT, BHXH năm 2022 tại các xã, thị trấn, tính 

đến hết tháng 11/2022, tỷ lệ tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt 91,75% (trên 

123.000 người tham gia; KH: 92%). Tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện 

năm 2022 đã tiếp nhận được 712 đơn vị máu, đạt 101,7% chỉ tiêu tỉnh giao. Vận 

động Quỹ nhân đạo, tính đến hết tháng 11/ 2022 quỹ nhân đạo huyện đã vận động 

được 281.672.000 đồng. 

4.5. Văn hóa, thông tin 

Công tác quản lý tổ chức các lễ hội, công tác bảo tồn- bảo tàng, phát huy giá 

trị các di sản được chú trọng; công tác phát triển các phong trào văn hóa, văn 
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nghệ, thể dục thể thao, công tác gia đình trên địa bàn được quan tâm. Tiếp tục 

đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá” trên địa bàn; duy trì 100% số làng, khu dân cư văn hóa, toàn huyện 

có 91% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện Chương 

trình số 22-CTr/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về phát huy giá trị văn hóa xứ 

Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Đề án “Phát triển du lịch chất lượng 

cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn 

huyện Kim Thành; Triển khai thực hiện chương trình “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh 

niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. 

Thông tin, tuyên truyền đã phản ánh kịp thời các hoạt động về chính trị, 

kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh- quốc phòng diễn ra trên địa bàn. Trong đó, tập 

trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,  

tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng, 

chống dịch Covid-19, tiêm chủng vắc xin... bằng nhiều hình thức, đa phương tiện 

4.6.Thể dục thể thao   

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở 

vật chất được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng, đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao 

sức khỏe cho nhân dân. Hầu hết các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn có đội tuyển thể 

thao, toàn huyện hiện có 50 câu lạc bộ. Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ 

sở, cấp huyện lần thứ 9 và giành được nhiều thành tích trong Đại hội TDTT cấp 

tỉnh.  

   III. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi 

trường. 

* Thuận Lợi 

 Có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi Trung tâm huyện cách trung tâm thành 

phố Hải Phòng 24 km, cách Hà Nội 80 km. Huyện có Quốc lộ 5 và đường sắt Hà 

Nội - Hải Phòng chạy qua. Điều kiện vị trí nằm giữa tam giác động lực phát triển 

kinh tế Hà Nội- Hải Phòng - Quảng Ninh, tạo cho Kim Thành có tiềm năng, lợi 

thế nổi bật về thu hút đầu tư phát triển nhiều ngành công nghiệp.  Nằm ở khu vực 

trung tâm của các hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng theo tuyến Quốc lộ 5 

Kim Thành còn có cơ hội về hợp tác, liên kết không gian phát triển kinh tế hình 
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thành trục công nghiệp, đô thị kết nối TP.Hải Phòng - TP.Hải Dương- TP.Hà 

Nội. 

 Năm 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn, nhưng 

huyện Kim Thành đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó: Tổng 

sản phẩm trên địa bàn tiếp tục tăng, đạt 18,06%, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội với 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thu ngân sách, tỷ lệ thực hiện dịch vụ công mức độ 

3,4... tăng so với năm 2021. Hoàn thành việc quy hoạch chung các xã đến năm 

2030, tổ chức công khai quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và quy hoạch chung các xã; Tổ chức Lễ khởi công công trình đường Trung 

tâm Y tế đi thôn Quỳnh Khê 1, đường trục Đông Tây huyện Kim Thành, đoạn từ 

nút giao lập thể với QL5 tại xã Kim Xuyên đến bùng binh Ngũ Phúc; tăng cường 

xúc tiến trình tự, thủ tục đầu tư nhiều dự án khu dân cư để tạo nguồn. Kiểm soát 

thành công dịch Covid-19, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập, sinh hoạt 

của nhân dân được bình thường. An ninh quốc gia, trật tự ATXH, không phát sinh 

điểm nóng; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.  

 Những kết quả nổi bật kể trên không chỉ phản ánh sự quyết tâm cao độ, 

linh hoạt của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhân dân trong huyện mà còn là 

tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn để phát triển 

huyện trong thời gian tới đây.  

* Hạn chế 

 Nguồn lao động của huyện khá dồi dào, tuy nhiên lao động chủ yếu là phổ 

thông, phần lớn lao động làm việc trong các lĩnh vực nông lâm thuỷ sản và chưa 

qua đào tạo nên thu nhập chưa cao. 

 Công tác phát triển nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa tập trung mạnh vào 

những ngành, lĩnh vực mà huyện có lợi thế. 

 Kết cấu hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt là kết cấu hạ tầng nông 

thôn, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chưa thúc đẩy phát triển 

toàn diện, gắn với quy hoạch nông thôn mới.   
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PHẦN II 

       ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM  2022 

1.Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kim 

Thành; Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 02/6/2022; Quyết định số 2093/QĐ-

UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện , thị xã, thành phố. Kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 đạt được như sau: 

Bảng 1: Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022.  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Chỉ tiêu 

kế 

hoạch 

được 

duyệt 

(ha) 

Diện tích 

chuyển 

mục đích 

được 

duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích   

(ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp NNP 5.226,48 -1.026,72 -10,51 1.016,21 1,02 

1.1 Đất lúa nước LUA 3.607,73 -892,80 -9,47 883,33 1,06 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 385,53 -44,11 -0,60 43,51 1,36 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 678,79 -73,84 -0,44 73,40 0,60 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 507,42 -24,77 0,00 24,77 0,00 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 47,00 8,79 0,00 -8,79 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.280,49 1.028,63 10,51 -1.018,12 1,02 

2.1 Đất quốc phòng CQP 13,66 2,91 0,00 -2,91 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 1,83 1,06   -1,06 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 849,46 602,22   -602,22 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 118,62 3,16   -3,16 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 117,23 49,54 1,58 -47,96 3,19 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 303,79 32,10   -32,10 0,00 

2.7 

Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ 

gốm 
SKX   0,00   0,00   

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 26,50 26,50   -26,50 0,00 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.925,25 169,52 5,95 -163,57 3,51 

  Đất giao thông DGT 1.013,41 178,83 5,21 -173,62 2,91 

  Đất thủy lợi DTL 596,57 -45,54 0,51 46,05 -1,12 

  Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 22,02 5,48 0,21 -5,27 3,83 

  Đất  xây dựng cơ sở y tế DYT 7,32 0,00   0,00   

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 71,98 12,76 0,23 -12,53 1,80 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 34,61 1,33   -1,33 0,00 
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  Đất công trình năng lượng DNL 5,16 2,41   -2,41 0,00 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,14 0,00   0,00   

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,47 0,16   -0,16 0,00 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 32,38 0,77   -0,77 0,00 

  

Đất nghĩa trang, làm nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 115,97 2,91   -2,91 0,00 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH   0,00   0,00   

  Đất chợ DCH 18,20 10,40 -0,21 -10,61 -2,02 

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 15,94 12,12 0,74 -11,38 6,11 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.949,16 132,53 2,24 -130,29 1,69 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 66,64 13,93   -13,93 0,00 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,07 0,00   0,00   

2.14 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,45 0,00   0,00   

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       0,00   

2.16 Đất tín ngưỡng TIN 6,20 0,49   -0,49 0,00 

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 831,25 -12,46 0,00 12,46 0,00 

2.18 Đất có mặt nước CD MNC 32,93 -5,00   5,00 0,00 

2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,51 0,00   0,00   

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,00 -1,91   1,91 0,00 

1.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 5226,48 ha. Trong 

năm 2022 cho phép chuyển mục đích giảm sang đất phi nông nghiệp là 1026,72 

ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 10,51 ha, như vậy so với kế hoạch được duyệt 

còn 1026,72 ha chưa chuyển sang mục đích khác, đạt 1,02% so với kế hoạch 

được duyệt. Trong đó: 

- Đất trồng lúa theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 3607,73 ha. Trong năm 

2022 cho phép chuyển mục đích sang các loại đất khác là 892,80 ha, thực hiện 

đến 31/12/2022 là 9,47 ha, còn 892,80 ha chưa thực hiện, đạt 1,06% so với kế 

hoạch được duyệt.  

- Đất trồng cây hàng năm khác theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 385,53 

ha. Trong năm 2022 cho phép được giảm sang các loại đất khác là 44,11 ha, thực 

hiện đến 31/12/2022 là 0,60 ha, còn 43,51 ha chưa thực hiện, đạt 1,36% so với kế 

hoạch được duyệt. Tỷ lệ đạt thấp do một số dự án, đất ở, đất cho hoạt động 

khoáng sản có sử dụng đất trồng cây hàng năm khác chưa triển khai thực hiện.   

- Đất trồng cây lâu năm theo kế hoạch được duyệt là 678,79 ha. Trong năm 

2022 cho phép chuyển mục đích sang các loại đất khác là 73,84 ha, thực hiện đến 

31/12/2022 là 0,44 ha, còn 731,40 ha chưa thực hiện, đạt 0,60% so với kế hoạch 
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được duyệt. Tỷ lệ đạt thấp do một số dự án, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ 

tầng; đất ở nông thôn có sử dụng đất trồng cây lâu năm chưa triển khai thực hiện. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản theo kế hoạch được duyệt là 507,42 ha. Trong 

năm 2022 giảm 24,77 ha, kết quả đến 31/12/2022 các dự án chưa triển khai thực 

hiện.    

- Đất nông nghiệp khác chỉ tiêu được duyệt là 47,0 ha. Trong năm 2022 

tăng 8,79 ha, kết quả đến 31/12/2022 các dự án chưa triển khai thực hiện.   

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất phi nông nghiệp theo kế hoạch được duyệt là 6280,49 ha. 

Trong năm 2022 tăng 1028,63 ha, thực hiện đến 31/12/2022 là 10,51 ha, thấp hơn 

kế hoạch 1018,12 ha, đạt 1,02% so với kế hoạch được duyệt. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu được duyệt là 13,66 ha. Trong năm 2022 tăng 

2,91 ha, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại công trình chưa được triển khai thực 

hiện. Công trình chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023.  

- Đất an ninh: Chỉ tiêu được duyệt là 1,83 ha. Trong năm 2022 tăng 1,06 

ha, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các công trình chưa được triển khai thực 

hiện. Các công trình chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023. 

* Các công trình chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 07 

dự án với diện tích 1,04 ha, trong đó: Trụ sở công an xã Phúc Thành (0,12 ha); 

Trụ sở công an xã Cổ Dũng (0,12 ha); Trụ sở công an xã Tuấn Việt (0,08 ha); Trụ 

sở công an xã Tam Kỳ (0,15 ha); Trụ sở công an xã Ngũ Phúc (0,24ha); Trụ sở 

công an xã Liên Hòa (0,20 ha); Trụ sở công an xã Kim Anh (0,13 ha). 

- Đất khu công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt 849,46 ha. Trong năm 2022 

tăng 602,22 ha, để xây dựng khu công nghiệp Kim Thành I ( Cổ Dũng- Thượng 

Vũ- Tuấn Việt), và khu công nghiệp Kim Thành II ( Đại Đức- Tam Kỳ). Đến thời 

điểm này dự án khu công nghiệp Kim Thành I đã thực hiện xong phần đo đạc 

phục vụ giải phóng mặt bằng thu hồi đất, khu công nghiệp Kim Thành II chưa 

triển khai thực hiện, đạt 0% kế hoạch được duyệt.  

* Dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023: Khu công nghiệp Kim 

Thành I (164,98 ha). 

* Dự án không chuyển tiếp:Dự án khu công nghiệp Kim Thành II (437,24 

ha) 

- Đất cụm công nghiệp: Chỉ tiêu được duyệt 118,62 ha. Trong năm 2023 

tăng 3,16 ha, để lấp đầy cụm công nghiệp Kim Liên. Đến thời điểm này dự án 

cụm công nghiệp Kim Liên đã thực hiện xong phần đo đạc phục vụ giải phóng 
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mặt bằng thu hồi đất, chưa hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, đạt 

0%. 

* Dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 là cụm công nghiệp 

Kim Liên (3,16 ha).  

- Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu được duyệt là 117,23 ha. Trong năm 

2022 tăng 49,54 ha, thực hiện đến 31/12/2022 tăng 1,58 ha, còn 47,96 ha chưa 

thực hiện, đạt 3,19% so với kế hoạch được duyệt.  

 *  Các dự án đã thực hiện là: Xây dựng cơ sở kinh doanh hàng nội thất và 

dịch vụ thương mại của ông  Nguyễn Thành Trường (0,56 ha); Xây dựng Cơ sở 

kinh doanh vật liệu xây dựng và nhà hàng ăn uống của ông Phạm Chí Thành 

đoạn (0,70 ha)... 

* Các dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 16 dự án với 

diện tích 17,62 ha, trong đó: Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng 

của Công ty HNG tại xã Thượng Vũ (1,21 ha); Trung tâm kinh doanh vật liệu 

xây dựng, thiết bị nội thất và dịch vụ vận tải của Công ty TNHH thương mại 

Phương Nam tại xã Ngũ Phúc (1,60 ha); Xây dựng cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy 

và xe đạp điện của Công ty TNHH Ngọc Linh giai đoạn 2 (1,44ha); Dự án đầu tư 

Cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHH TYZ; Dự 

án bến bãi kinh doanh VLXD và khu vui chơi giải trí và dịch vụ thương mại của 

ông Nguyễn Văn Thiện; Xây dựng cơ sở KDVLXD và DVTM tổng hợp của 

Công ty TNHH TM ĐT và DV vận tải Bình Minh (1,35 ha); Phòng giao dịch 

Đồng Gia- Agribank Chi nhánh huyện Kim Thành Hải Dương II (0,50 ha)... 

   - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiêp: Chỉ tiêu được duyệt là 303,79 ha. 

Trong năm 2022 tăng 32,10 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 đạt 0% so với 

kế hoạch được duyệt. Tuy nhiên trong năm 2022 một số dự án đang giải phóng 

mặt bằng nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất như: Dự án 

xây dựng nhà máy kết cấu thép cho thuê nhà xưởng của Công ty CPXD kỹ thuật 

Tín Phát (2,54 ha); Xây dựng nhà máy SX và gia công hàng may mặc xuất khẩu 

của Công ty TNHH một thành viên Quốc tế LV giai đoạn 2 (0,25 ha);  Xây dựng 

cơ sản xuất bao bì hộp giấy, cho thuê nhà xưởng,văn phòng và ki ốt của công ty 

TNHH đóng tầu Thành Long (1,04 ha)… và một số dự án chưa triển khai thực 

hiện. Các dự án này sẽ được chuyển tiếp sang năm 2023.  

 * Các dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 12 dự án với 

diện tích 17,41 ha, trong đó: Xây dựng cơ sản xuất bao bì hộp giấy, cho thuê nhà 

xưởng,văn phòng và ki ốt của công ty TNHH đóng tầu Thành Long (1,04 ha); 
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Công ty cổ phần Trung Kiên (3,40 ha); Xây dựng cơ sở gia công hàng may mặc 

xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp của Công ty TNHHMTV may mặc 

Hùng Gia (3,95 ha); Xây dựng nhà máy kết cấu thép cho thuê nhà xưởng của 

Công ty CPXD kỹ thuật Tín Phát (2,54 ha); Xây dựng Nhà máy sản xuất bao bì 

mang phức hợp VITA của Công ty cổ phần Quốc tế VITA (1,81 ha); Dự án cơ sở 

gia công tôn thép tổng hợp  của Công ty TNHH TM Trương Nhài giai đoạn 

2(1,28 ha); Nhà máy nước sạch Tuấn Việt công suất 25.000 m3/ngđ (1,0 ha)... 

- Đất cho hoạt động khoáng sản: Chỉ tiêu được duyệt là 26,50 ha, tăng 

26,50 ha, tuy nhiên đến nay các dự án vẫn chưa triển khai thực hiện.(Các dự án 

chưa thực hiện như dự án gạch xã Bình Dân, Liên Hòa, Thượng Vũ) các dự án 

này sẽ được chuyển sang kế hoạch năm 2023. 

* Các dự án chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 02 dự án với 

diện tích 20,94 ha, trong đó: Vùng khai thác khoáng sản xã Bình Dân, Liên Hòa 

của Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bình Dân (12,0 ha); Vùng khai thác 

khoáng sản xã Bình Dân, Liên Hòa của Công ty TNHH MTV dịch vụ Mạnh 

Ngân (8,94 ha). 

- Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch được duyệt là 1925,25 ha. Trong năm 

2022 tăng 169,52 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 là 5,95 ha, còn 163,57 ha 

chưa thực hiện, đạt 3,51% kế hoạch. Trong đó: 

+ Đất giao thông: theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 1013,41 ha. Trong 

năm 2022 tăng 178,83 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 là 5,21ha, đạt 2,91%.  

+ Đất thủy lợi: theo chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 596,57 ha. Trong năm 

2022 giảm 45,54 ha, kết quả thực hiện ước đến 31/12/2022 giảm 0,04 ha, đạt 

0,09%.  

+ Đất cơ sở văn hóa: Chỉ tiêu được duyệt là 22,02 ha. Trong năm 2022 

tăng 5,48 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 tăng 0,21 ha, còn 5,27 ha chưa 

thự hiện, đạt 3,83%.  

* Công trình đã thực hiện là Khu văn hóa thể thao xã Cổ Dũng (0,21 ha). 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 02 công trình 

với diện tích 1,69 ha, trong đó: công trình Xây dựng Tượng đài Tiếng Sấm đường 

5 (1,50 ha); Xây dựng nhà văn hóa Trung tâm TT Phú Thái (0,19 ha). 

+ Đất cơ sở giáo dục đào tạo: Chỉ tiêu được duyệt là 71,98 ha. Trong năm 

2022 tăng thêm 12,76 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 tăng 0,23 ha, còn 

12,53 ha chưa thực hiện, đạt 1,80%.  



      

         Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương 

 19 

* Công trình đã thực hiện là Mở rộng Trường Trung học cơ sở (0,23 ha). 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 48 công trình 

với diện tích 12,53 ha, trong đó: Mở rộng trường Tiểu học Cộng Hòa (0.09 ha); 

Mở rộng trường Trung học cơ sở Cộng Hòa (0.19 ha); Mở rộng trường mầm non 

Trung tâm Cộng Hòa (0.15 ha); Mở rộng Trường Tiểu học Thượng Vũ (0.31 

ha);Mở rộng trường THCS (0.18 ha);Mở rộng trường mầm non (0.25 ha); Mở 

rộng trường mầm non trung tâm (0.20ha); Mở rộng Trường THCS Cổ Dũng 

(0.38 ha đã thống kê vào hiện trạng, chưa làm thủ tục chuyển mục đích); Mở rộng 

điểm trường mầm non Tuấn Việt ( 0.16 ha);Mở rộng trường Tiểu học Tuấn Việt 

(0.01 ha);Mở rộng Trường Trung học cơ sở Tuấn Việt (0.55ha); Xây dựng  điểm 

Trường Mầm non  Kim Xuyên (0.41 ha); Mở rộng Trường tiểu học Phương Duệ 

(0.48 ha);Mở rộng  điểm Trường tiểu học Quỳnh Khê (0.13 ha); Xây dựng 

Trường Tiểu học Phúc Thành (1.50 ha); Mở rộng Trường Tiểu học xã Kim Anh 

(0.05ha); Mở rộng điểm Trường mầm non thôn Lễ Độ xã Kim Anh (0.09 ha)ha); 

Mở rộng Trường trung học xã Kim Anh (0.15 ha); Mở rộng Truờng tiểu học cơ 

sở 2 Ngũ Phúc  thôn Quảng Đạt (0.45 ha); Mở rộng Truờng tiểu học Ngũ Phúc 

(0.09 ha);Mở rộng Trường Trung học cơ sở Ngũ Phúc (0.04 ha);Mở rộng Truờng 

mầm non cơ sở 2 Điểm trường mầm non Quảng Đạt  (0.34 ha).... 

+ Đất cơ sở thể dục thể thao: Chỉ tiêu được duyệt là 34,61 ha. Trong năm 

2022 tăng 1,33 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 tất cả các công trình đều 

chưa thực hiện, đạt 0,0%.  

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 04 công trình 

với diện tích 2,29 ha, trong đó: Mở rộng sân vận động trung tâm xã Tuấn Việt 

(1,12 ha); Xây dựng sân thể thao thôn Dưỡng Thái Bắc xã Phúc Thành (0,40 ha); 

Mở rộng sân vận động xã Đại Đức (0,57 ha); Xây dựng sân thể thao thôn Kiến Lễ 

xã Đại Đức (0,20 ha). 

+ Đất công trình năng: Chỉ tiêu được duyệt là 5,16 ha. Trong năm 2022 

tăng 2,41 ha, kết quả đến 31/12/2022 các công trình chưa triển khai thực hiện, đạt 

0%, các công trình chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023. 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 06 công trình 

với diện tích 1,94 ha, trong đó: Đường dây và TBA 110KV Kim Thành (0,95 ha); 

Dự án và trạm biến áp 110KV Thanh Hà và nhánh rẽ (0,62 ha); Dự án và trạm 

biến áp 110KV Thanh Hà và nhánh rẽ; Xây dựng đường dây 35kV mạch kép lộ 

371, 373 sau trạm 110kV Kim Thành ( 0,01 ha); Xây dựng đường dây 35kV 
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mạch kép lộ 375, 377 sau trạm 110kV Kim Thành (0,18 ha); Xây dựng mới và 

cải tạo đường dây 35KV nhánh Tam Kỳ Đại Đức; Xây dựng đường dây trung thế 

và các TBA phân phối huyện Nam Sách, huyện Kim Thành năm 2022 (0,05 ha). 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Chỉ tiêu được duyệt là 115,97 ha. Trong năm 

2022 tăng 2,91 ha để mở rộng nghĩa địa tại các xã, tuy nhiên đến 31/12/2022 các 

công trình này chưa triển khai thực hiện, đạt 0%, các công trình chưa thực hiện 

được chuyển tiếp sang năm 2023. 

+ Đất chợ: Chỉ tiêu được duyệt là 18,20 ha. Trong năm 2022 tăng 10,40 ha, 

tuy nhiên đến 31/12/2022 các công trình này chưa triển khai thực hiện, các công 

trình chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023.  

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 04 công trình 

với diện tích 10,36 ha, trong đó: Dự án đầu tư xây dựng chợ nông sản, cho thuê 

ki ốt của Doanh nghiệp tư nhân Hải Ninh (7,26 ha); Xây dựng khu chợ dịch vụ 

thương mại xã Kim Tân (1,0 ha); Xây dựng chợ xã Tuấn Việt (1,20 ha); Xây 

dựng Chợ xã Kim Đính (0,90 ha). 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu được duyệt là 15,94 ha. 

Trong năm 2022 tăng 12,12 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 là 0,74 ha, còn 

11,38 ha chưa thực hiện, đạt 6,11% so với kế hoạch được duyệt. 

 - Đất ở nông thôn: Chỉ tiêu được duyệt là 1949,16 ha. Trong năm 2022 

tăng 132,53 ha, kết quả thực hiện đến 31/12/2022 đạt 2,24 ha, còn 130,29 ha chưa 

thực hiện, đạt 1,697% so với kế hoạch được duyệt. 

* Công trình đã thực hiện: Xây dựng khu dân cư mới xã Kim Anh ven 

đường tránh vị trí giáp cây xăng giai đoạn 2 (0,1 ha); Xây dựng khu dân cư mới 

xã Kim Anh ven đường tránh cầu An Thành (1,20 ha); Điển dân cư khu Đống 

cao, trước cửa UBND xã Kim Khê cũ (2,8ha); Xây dựng khu dân cư mới tại xã 

Bình Dân- Đồng Cẩm giai đoạn 2 (0,70 ha); Điểm dân cư mới thôn Phù Tải  xã  

Kim Đính (0,10 ha). 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 52 công trình 

với tổng diện tích dự án 295,48 ha, trong đó: Khu dân cư phía Tây thị trấn Phú 

Thái huyện Kim Thành (50,0 ha); Khu dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành xã 

Lai Vu (12,50 ha); Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, giáp khu công nghiệp Kim 

Thành I (13,50 ha); Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm huyện Kim Thành (44,87 ha); 

Khu dân cư mới thôn Nại Đông xã Tam Kỳ (18,28 ha); Xây dựng khu dân cư mới 

phía Tây ven đường tránh cầu An Thành (10,63 ha); Xây dựng khu dân cư mới 

phía Đông ven đường tránh cầu An Thành (10,72 ha); Xây dựng khu dân cư mới 
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phía Đông ven đường tránh cầu An Thành giai đoạn 2 (8,38 ha); Xây dựng khu 

dân cư mới phía Tây ven đường tránh cầu An Thành giai đoạn 2 (8,34 ha); Xây 

dựng khu dân cư xã Tam Kỳ  huyện Kim Thành (10,0 ha); Khu dân cư mới thôn 

Tân Hưng xã Tuấn Việt (10,41 ha); Khu dân cư mới thôn Vang Phan, giáp trường 

mầm non trung tâm xã Tuấn Việt (5,0 ha); Khu dân cư mới thôn Vang Phan xã 

Tuấn Việt (20,0 ha); Điểm dân cư mới thôn Thiện Đáp xã Kim Xuyên (8,0 ha); 

Khu dân cư mới thôn Hải Ninh, xã Kim Tân (6,90 ha) Điểm dân cư mới số 2 thôn 

Tường Vu xã Cộng Hòa (3,20 ha); Điểm dân cư mới số 1 thôn Tường Vu xã 

Cộng Hòa (1,35 ha)... 

- Đất ở đô thị: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 66,64 ha. Trong năm 2022 

tăng thêm 13,93 ha, đến thời điểm này các dự án đều chưa triển khai thực hiện. 

Các dự án chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023. 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 02 công trình 

với tổng diện tích dự án 56,81 ha, trong đó: Xây dựng khu dân cư mới phía Đông 

thị trấn Phú Thái khu B  (17,02 ha); Xây dựng khu dân cư mới phía Đông thị trấn 

Phú Thái  Khu A (39,79 ha). 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Chỉ tiêu kế hoạch được duyệt là 6,20 ha. Trong 

năm 2022 tăng 0,49 ha, đến thời điểm này các dự án đều chưa triển khai thực 

hiện. Các dự án chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2023. 

* Công trình chưa thực hiện chuyển tiếp sang năm 2023 gồm 02 công trình 

với  diện tích 0,49 ha, trong đó: Xây dựng đình An Thái thị trấn Phú Thái (0,24 

ha); Mở rộng đình thôn Kỳ Côi xã Tam Kỳ (0,25 ha). 

 - Đất có mặt nước chuyên dùng: Chỉ tiêu được duyệt là 831,25 ha. Trong 

năm 2022 giảm 12,46 ha để chuyển sang các loại đất khác, tuy nhiên đến 

31/12/2022 các dự án sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng vẫn chưa triền khai 

thực hiện. 

1.3. Đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu đất chưa sử dụng theo kế hoạch được duyệt trong năm 2022 sẽ cải 

tạo toàn bộ 1,91 ha để đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến  hết năm 2022 đất chưa sử 

dụng chưa được cải tạo đưa vào sử dụng. 

2. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất ở một số chỉ tiêu còn thấp như: đất 

thương mại dịch vụ 3,19%; đất phát triển hạ tầng 3,5%; đất ở nông thôn 1,6937% 

và một số chỉ tiêu chưa thực hiện được so với kế hoạch như: đất quốc phòng; đất 

an ninh; đất khu công nghiệp; đất cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi nông 
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nghiệp; đất ở đô thị; đất bãi thải, xử lý chất thải; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín 

ngưỡng... điều đó chứng tỏ công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, 

lĩnh vực và các địa phương còn chưa sát với thực tế nhu cầu. 

3. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 

 Danh mục công trình, dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 còn 

nhiều, diện tích lớn, một số công trình chậm triển khai như danh mục cấp tỉnh 

phân bổ (khu công nghiệp Kim Thành II, Khu dân cư phía Đông - Tây thị trấn 

Phú Thái...). 

       Một số địa phương chưa tích cực giải quyết những khó khăn vướng mắc, 

huy động mọi nguồn lực để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được 

phê duyệt. Cán bộ chuyên môn một số địa phương yếu về chuyên môn. 

      Các địa phương chưa chủ động trong lập, hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch, 

chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, kéo dài. 

     Yêu cầu xây dựng nông thôn mới đòi hỏi rất nhiều công trình, dự án phải cùng 

thực hiện trong một thời gian ngắn, huy động vốn lớn, trong khi đó các xã, thị 

trấn khó khăn về nguồn lực, thiếu vốn tập trung cho đầu tư xây dựng các dự án, 

công trình, nguồn thu chỉ trông chờ vào cấp trên hỗ trợ và tiền đấu giá đất. Nhiều 

công trình rất cần thiết nhưng do ngân sách không bảo đảm hoặc bị động về 

nguồn vốn nên không thực hiện được. 

 Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các xã, thị trấn còn gặp khó 

khăn do thiếu vốn thanh toán, do các hộ dân có diện tích đất 03 chưa đồng thuận 

dẫn đến khó khăn trong công tác GPMB. 

 Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nói chung, CMĐ sử dụng đất để đấu 

giá QSDĐ ở nói riêng theo Luật Đất đai mới đòi hỏi rất nhiều thủ tục, nhiều 

công đoạn, qua các cấp từ xã đến tỉnh (thời gian dài). 

          Do Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực; 

có nhiều điểm mới như trong khu đất quy hoạch dự án có nguồn gốc là đất công 

hoặc đất công ích nằm xen với đất 03 của các hộ gia đình, cá nhân thì phải tổ 

chức đấu giá, theo đó các dự án đã thực hiện xong công tác GPMB nhưng chưa 

được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất.  
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         Nhiều công trình dự án thực tế đã thu hồi, GPMB xong; tuy nhiên việc lập 

hồ sơ để trình giao đất, chuyển mục đích thì chưa thực hiện dẫn đến việc chuyển 

tiếp nhiều năm, do đó làm cho kết quả thực hiện chung rất thấp. 

4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

Cơ sở để tính hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2021: 

- Số liệu Thống kê đất đai năm 2021; 

- Kết quả thực hiện các công trình dự án ước thực hiện đến ngày 

31/12/2022; 

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất đến 31/12/2022 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   11.506,96 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.240,39 54,23 

1.1 Đất lúa nước LUA 4.489,87 39,02 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 429,09 3,73 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 752,05 6,54 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 531,17 4,62 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 38,21 0,33 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.264,65 45,75 

2.1 Đất quốc phòng CQP 10,75 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 0,77 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 247,24 2,15 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 115,46 46,70 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 68,44 0,59 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 273,29 2,37 

2.7 Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm SKX 0,00 0,00 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 0,00 

2.9 

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

huyện, cấp xã DHT 
1.763,17 15,32 

  Đất giao thông DGT 840,47 7,30 

  Đất thủy lợi DTL 642,56 5,58 

  Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,00 0,15 

  Đất  xây dựng cơ sở y tế DYT 7,32 0,06 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 59,67 0,52 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 33,26 0,29 

  Đất công trình năng lượng DNL 2,75 0,02 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,14 0,01 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,30 0,05 
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  Đất cơ sở tôn giáo TON 31,61 0,27 

  Đất nghĩa trang, làm nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 112,99 0,98 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,01 0,00 

  Đất chợ DCH 7,58 0,07 

  Đất công trình công cộng khác DCK 0,50 0,01 

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,18 0,05 

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.818,81 15,81 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 52,71 0,46 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,97 0,14 

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,45 0,02 

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   0,00 

2.16 Đất tín ngưỡng TIN 5,71 0,05 

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 843,25 7,33 

2.18 Đất có mặt nước CD MNC 37,93 0,33 

2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,51 0,03 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1,91 0,02 

 

Tổng diện tích đất trong địa giới hành chính của huyện đến 31/12/2022 là:  

11.506,96 ha. Trong đó:  

- Diện tích đất nông nghiệp: 6.240,39 ha,  chiếm 54,23% diện tích đất hành 

chính.   

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 5.264,65 ha, chiếm 45,75% diện tích đất 

hành chính.   

- Diện tích đất chưa sử dụng còn 1,91 ha, chiếm 0,02% diện tích đất hành 

chính.   
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PHẦN III 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

I. Chỉ tiêu sử dụng đất: 

( Xác định chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp xã). 

1. Đất thủy lợi diện tích 23,30 ha, phân bổ ở xã Thượng Vũ (2,85ha), Tuấn 

Việt (2,20ha), Cổ Dũng (2,08 ha), Cộng Hòa (2,0 ha), Kim Liên (2,48 ha), Phúc 

Thành (2,28 ha), Lai Vu (2,35 ha), Bình Dân (2,5ha), Liên Hòa (3,11 ha) và TT 

Phú Thái (1,45 ha). 

2. Đất công trình năng lượng diện tích 1,58 ha, phân bổ tại các xã, thị trấn:  

xã Cổ Dũng (0,42 ha); xã Thượng Vũ (0,36 ha); xã Tuấn Việt (0,36 ha); xã Kim 

Anh (0,04 ha); xã Kim Liên (0,04ha); xã Đại Đức (0,04ha); xã Tam Kỳ (0,04ha); 

xã Kim Đính (0,03ha); xã Liên Hòa (0,04 ha); xã Ngũ Phúc (0,04 ha); xã Bình 

Dân (0,04 ha); xã Kim Xuyên (0,05 ha); xã Phúc Thành (0,05 ha); thị trấn Phú 

Thái (0,03 ha). 

3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa diện tích 0,20 ha, phân bổ tại xã Tuấn Việt.      

(bổ sung diện tích dự án xây dựng Tượng đài Tiếng Sấm đường 5). 

4. Đất an ninh diện tích 0,42 ha, phân bổ tại xã Kim Liên (0,27 ha) và xã 

Đồng Cẩm (0,15 ha). 

 (Chi tiết tại Biểu 10/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành). 

II. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng ( Xác định chỉ tiêu sử dụng 

đất trong kế hoạch sử dụng đất năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù 

hợp với điều kiện kinh tế xã hội trên địa bàn cấp huyện). 

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 có nhiều công trình, dự án chưa triển 

khai thực hiện được. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do thiếu vốn, một số 

dự án chưa có nhà đầu tư, ngoài ra có một số dự án chưa thu hồi được đất để giải 

phóng mặt bằng do đó sẽ được chuyển sang kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Cụ 

thể: 

1. Đất quốc phòng diện tích 2,93 ha, phân bổ tại xã Ngũ Phúc. 

2. Đất an ninh diện tích là 1,04 ha, để xây dựng trụ sở công an các xã cụ 

thể: xã Phúc Thành (0,12 ha); xã Cổ Dũng (0,12 ha); xã Tuấn Việt ( 0,08 ha); xã  

Tam Kỳ (0,15 ha); xã Ngũ Phúc (0,24 ha); xã Liên Hòa (0,12 ha); xã Kim Anh 
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(0,13 ha).  

3. Đất khu công nghiệp diện tích 164,98 ha, trong đó: Dự án Khu công 

nghiệp Kim Thành 1(164.98 ha) tại các xã Cổ Dũng, xã Tuấn Việt, xã Thượng 

Vũ. 

4. Đất cụm công nghiệp diện tích 3,16 ha, phân bổ cho xã Kim Liên ( lấp 

đầy cụm công nghiệp Kim Liên). 

5. Đất giao thông diện tích 46,60 ha, phân bổ tại các xã, thị trấn, trong đó: 

Thị trấn Phú Thái (1,57 ha); xã Cộng Hòa (1,72 ha); xã Kim Xuyên (13,31 ha); 

xã Tuấn Việt (4,43 ha); xã Phúc Thành (5,21ha); xã Kim Anh (3,35 ha); xã Ngũ 

Phúc (9,45 ha); xã Lai Vu (4,81 ha); xã Thượng Vũ (0,65 ha); xã Kim Liên (1,60 

ha); xã Kim Tân (0,50 ha).    

6. Đất thủy lợi diện tích 0,50 ha, phân bổ tại các xã: xã Tuấn Việt; xã Kim 

Xuyên (0,25 ha) xã Thượng Vũ (0,25 ha).  

7. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,69 ha, phân bổ tại các xã: xã Tuấn Việt 

(1,50 ha); thị trấn Phú Thái (0,19 ha). 

8. Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 12,53 ha, phân bổ tại các xã: xã 

Cộng Hòa ( 0,43 ha); xã Thượng Vũ (0,74 ha); xã Kim Xuyên ( 1,02 ha); xã Phúc 

Thành (1,84 ha); xã Kim Anh (0,51 ha); xã Liên Hòa (0,65ha); xã Ngũ Phúc 

(0,92 ha); xã Kim Liên (0,90 ha); xã Đồng Cẩm (1,0 ha); xã Đại Đức ( 0,62 ha); 

xã Kim Tân (0,77 ha); xã Tuấn Việt (0,72 ha); xã Cổ Dũng (0,58 ha); xã Bình 

Dân (0,71 ha); xã Tam Kỳ (0,67 ha); xã Kim Đính( 0,35 ha). 

9. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao diện tích 2,29 ha, phân bổ tại các xã: 

xã Phúc Thành (0,40 ha); xã Tuấn Việt (1,12 ha); xã Đại Đức (0,77 ha). 

10. Đất công trình năng lượng diện tích 1,94 ha, phân bổ ở các xã, thi trấn: 

xã Ngũ Phúc; xã Kim Anh; xã Phúc Thành; xã Kim Xuyên; xã Kim Tân; xã Kim 

Liên; xã Bình Dân; xã Kim Đính. 

11. Đất rác thải diện tích 0,43 ha, phân bổ tại các xã: xã Tuấn Việt (0,20 

ha); xã Cộng Hòa (0,03 ha); xã Đồng Cẩm (0,20 ha). 

12. Đất cơ sở tôn giáo diện tích 3,24 ha, phân bổ tại các xã: xã Cộng Hòa 

(0,02 ha); xã Thượng Vũ (0,26 ha); xã Cổ Dũng (0,18 ha); xã Kim Xuyên (1,36 

ha); xã Kim Liên (0,07 ha); xã Ngũ Phúc (0,91 ha); xã Kim Anh (0,01 ha); xã 

Kim Tân (0,27 ha); xã Bình Dân (0,04 ha); xã Liên Hòa (0,02 ha); xã Tam Kỳ 

(0,10 ha). 

13. Đất nghĩa trang, nghĩa địa diện tích 4,22 ha, phân bổ ở các xã: xã Cộng 
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Hòa (0,22 ha); xã Cổ Dũng (1,21 ha); xã Kim Anh (0,64 ha);  xã Kim Đính (0,25 

ha); xã Lai Vu (0,10 ha); xã Thượng Vũ (0,10 ha); xã Tuấn Việt (0,20 ha); xã 

Kim Xuyên (0,15 ha); xã Phúc Thành (0,15 ha); xã Ngũ Phúc (0,20 ha); xã Kim 

Liên (0,10 ha); xã Kim Tân (0,10 ha); xã Bình Dân (0,20 ha); xã Tam Kỳ (0,20 

ha); xã Đồng Cẩm ( 0,20 ha); xã Liên Hòa (0,10 ha); xã Đại Đức (0,10 ha). 

14. Đất chợ diện tích 10,36 ha, phân bổ tại các xã: xã Đồng Cẩm (7,26 ha); 

xã Tuấn Việt (1,20 ha); xã Kim Tân (1,0 ha); xã Kim Đính (0,90 ha). 

15. Đất ở nông thôn diện tích 295,48 ha, phân bổ tại các xã: xã Phúc Thành 

(32,74 ha); xã Kim Xuyên (40,30 ha); xã Lai Vu (17,11 ha); xã Tam Kỳ (31,41 

ha); xã Đồng Cẩm (46,23 ha; ); Kim Anh (54,18 ha); xã Cộng Hòa (4,64 ha); xã 

Cổ Dũng (16,18 ha); xã Tuấn Việt (15,87ha); xã Kim Đính (16,13 ha); xã 

Thượng Vũ (0,61 ha); xã Kim Liên (5,39 ha); xã Bình Dân (1,0 ha); xã Đại Đức 

(4,58 ha); xã Liên Hòa ( 1,0 ha); xã Kim Tân (8,10 ha) 

16. Đất ở đô thị diện tích 57,04 ha, phân bổ tại thị trấn Phú Thái; xã Kim 

Anh và xã Kim Liên. 

17. Đất tín ngưỡng diện tích 0,49 ha, phân bổ tại thị trấn Phú Thái (0,24 

ha); xã Tam Kỳ (0,25 ha). 

18. Đất thương mại dịch vụ diện tích 17,62 ha, phân bổ tại các xã, thị trấn: 

xã Thượng Vũ (1,21 ha); xã Tuấn Việt (0,68 ha); xã Ngũ Phúc (4,61 ha); xã 

Đồng Cẩm (6,51 ha); xã Tam Kỳ (1,35 ha); xã Kim Liên (2,17 ha); thị trấn Phú 

Thái (0,15 ha); xã Kim Anh (0.94 ha);  

19. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 17,41 ha, phân bổ ở các 

xã: xã Kim Xuyên (4,44 ha); xã Ngũ Phúc (3,95 ha); xã Đồng Cẩm (3,09 ha); xã 

Tuấn Việt (1,05 ha); xã Kim Anh (0,25 ha); xã Kim Liên (2,54 ha);  xã Liên Hòa 

(2,05 ha); xã Cộng Hòa (0,04 ha). 

20. Đất khai thác khoáng sản diện tích 20,94 ha, phân bổ tại các xã: xã  

Bình Dân (9,14 ha); xã Liên Hòa (11,80 ha). 

21. Đất nuôi trồng thủy sản diện tích 21,04 ha, phân bổ tại các xã: xã Tuấn 

Việt (4,74 ha); xã Liên Hòa (16,30 ha). 

22. Đất nông nghiệp khác diện tích 4,61ha, phân bổ tại xã Kim Tân. 

2.2. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân( Xác định nhu 

cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện). 

 1. Đất giao thông diện tích 2,0 ha, phân bổ tại xã Kim Xuyên (1,25 ha); xã 

Phúc Thành (0,85 ha). 



      

         Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương 

 28 

2. Đất chợ diện tích 1,60 ha, phân bổ tại các xã Kim Tân (1,60 ha). 

3. Đất xây dựng cơ sở y tế diện tích 1,0 ha, phân bổ tại xã Thượng Vũ. 

4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,53 ha, phân bổ tại xã Lai Vu (0,38 ha); xã 

Bình Dân (0,15 ha). 

5. Đất ở nông thôn diện tích 7,61 ha, phân bổ tại các xã: xã Cổ Dũng (0,30 

ha); xã Lai Vu (0,25 ha); Tam Kỳ (1,63 ha); xã Kim Xuyên (4,93 ha); xã Đại Đức 

(0,50 ha).  

6. Đất ở đô thị diện tích 0,11 ha, phân bổ tại thị trấn Phú Thái. 

7. Đất thương mại, dịch vụ diện tích 2,78 ha, phân bổ tại xã Đồng Cẩm 

(0,13 ha); xã Bình Dân (2,65 ha). 

8. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích 5,31 ha, phân bổ tại xã 

Phúc Thành. 

9. Đất khai thác khoáng sản diện tích 0,75 ha, phân bổ tại xã  Bình Dân. 

(Chi tiết tại Biểu 10/CH. Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) 

III. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử đất  

3.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành (Cân 

đối chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện) 
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3.2 Cân đối nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Thành 

        Bảng 4: Cân đối nhu cầu sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Thành 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Mã 

loại 

đất 

Hiện trạng năm 

2022 

Kế hoạch năm 

2023 
Tăng 

(+), 

giảm   

(-)  

ha 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

  Tổng diện tích đất tự nhiên   11.506,96 100,00 11.506,96 100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 6.240,39 54,23 5.705,14 49,58 -535,26 

1.1 Đất lúa nước LUA 4.489,87 39,02 4.024,55 34,97 -465,32 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK 429,09 3,73 397,82 3,46 -31,27 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 752,05 6,54 718,16 6,24 -33,89 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 531,17 4,62 527,10 4,58 -4,07 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 38,21 0,33 37,51 0,33 -0,70 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.264,65 45,75 5.799,91 50,40 535,26 

2.1 Đất quốc phòng CQP 10,75 0,09 13,66 0,12 2,91 

2.2 Đất an ninh CAN 0,77 0,01 2,23 0,02 1,46 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 247,24 2,15 412,22 3,58 164,98 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 115,46 46,70 118,62 1,03 3,16 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 68,44 0,59 106,13 0,92 37,69 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 273,29 2,37 292,83 2,54 19,54 

2.7 Đất sản xuất vật liệu XD, làm đồ gốm SKX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 0,00 21,69 0,19 21,69 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 
1.763,17 15,32 1.910,97 16,61 147,80 

  Đất giao thông DGT 840,47 7,30 990,36 8,61 149,89 

  Đất thủy lợi DTL 642,56 5,58 607,23 5,28 -35,33 

  Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,00 0,15 18,57 0,16 1,57 

  Đất  xây dựng cơ sở y tế DYT 7,32 0,06 7,82 0,07 0,50 

  Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 59,67 0,52 70,49 0,61 10,81 

  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 33,26 0,29 33,23 0,29 -0,03 

  Đất công trình năng lượng DNL 2,75 0,02 6,27 0,05 3,52 

  Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,14 0,01 1,14 0,01 0,00 

  Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,30 0,05 6,26 0,05 -0,05 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 31,61 0,27 32,38 0,28 0,77 

  

Đất nghĩa trang, làm nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng NTD 
112,99 0,98 117,17 1,02 4,18 

  Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 

  Đất chợ DCH 7,58 0,07 19,54 0,17 11,96 

  Đất công trình công cộng khác DCK 0,50 0,01 0,50 0,00   

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,18 0,05 22,60 0,20 17,42 
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2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.818,81 15,81 1.925,15 16,73 106,34 

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 52,71 0,46 71,37 0,62 18,66 

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,97 0,14 15,97 0,14 0,00 

2.14 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,45 0,02 2,45 0,02 0,00 

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   0,00   0,00   

2.16 Đất tín ngưỡng TIN 5,71 0,05 6,20 0,05 0,49 

2.17 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 843,25 7,33 837,21 7,28 -6,04 

2.18 Đất có mặt nước CD MNC 37,93 0,33 37,09 0,32 -0,84 

2.19 Đất phi nông nghiệp khác PNK 3,51 0,03 3,51 0,03 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1,91 0,02 1,91 0,02 0,00 

 

3.2.1. Đất nông nghiệp                                                                                                                                                                                                                 

Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp là 6.240,39 ha. Theo kế hoạch sử 

dụng đất năm 2023, diện tích đất nông nghiệp giảm 535,26 ha. Đến cuối năm 

2023 đất nông nghiệp có 5.705,14 ha, chiếm 49,58% diện tích đất hành chính. 

Trong đó: 

3.2.1.1. Đất trồng lúa 

Hiện trạng diện tích đất trồng lúa có 4.489,87 ha, diện tích không thay đổi 

mục đích là 4024,55  ha. Trong năm 2023, diện tích đất trồng lúa giảm 465,32 ha 

do chuyển sang các mục đích sử dụng khác như: 

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 6,04 ha. 

- Chuyển sang đất nông nghiệp khác 4,24 ha. 

- Chuyển sang đất an ninh 0,78 ha. 

- Chuyển sang đất quốc phòng 2,93 ha. 

- Chuyển sang đất khu công nghiệp 117,47 ha. 

- Chuyển sang đất cụm công nghiệp 2,61 ha. 

- Chuyển sang đất thương mại 23,29 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 13,10 ha. 

- Chuyển sang đất hoạt động khoáng sản: 10,60 ha. 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 176,30 ha, trong đó: 

+ Đất giao thông 140,33 ha. 

+ Đất thủy lợi 5,48 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,97 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,97 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 7,24 ha. 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 1,91 ha. 
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+ Đất để chuyển dẫn năng lượng 3,04 ha. 

+ Đất bãi thải, xử lý rác thải 0,43 ha. 

+ Đất tôn giáo 0,60 ha. 

+ Chuyển sang đất nghĩa trang nghĩa địa 4,66 ha. 

+ Đất chợ 10,67 ha. 

-  Đất khu vui chơi giải trí công cộng 13,21 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 79,28 ha. 

- Chuyển sang đất ở đô thị 15,47 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất trồng lúa của huyện còn 4024,55 ha, chiếm 

34,97% diện tích đất hành chính. 

3.2.1.2. Đất trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 429,09 ha, diện tích 

không thay đổi mục đích là 397,82 ha. Trong năm  2023 diện tích đất trồng cây 

hàng năm khác  giảm 31,27 ha do chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác, cụ 

thể như sau: 

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 8,97 ha. 

- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 5,10 ha. 

-  Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,67 ha. 

- Chuyển sang đất cho hoạt động khoáng sản 8,74ha. 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 6,22 ha. Trong đó: 

+ Chuyển sang đất giao thông 4,70 ha. 

+ Chuyển sang đất thủy lợi 1,20 ha. 

+ Chuyển sang đất xay dựng cơ sở văn hóa 0,24 ha. 

+ Chuyển sang đất công trình năng lượng 0,08 ha. 

- Chuyển sang khu vui chơi giải trí công cộng 0,20 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 1,38 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 397,82 ha, 

chiếm 3,46% diện tích đất hành chính. 

3.2.1.3. Đất trồng cây lâu năm 

Hiện trạng diện tích đất trồng cây lâu năm là 752,05 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích là 718,16  ha. Trong năm 2023, diện tích đất trồng cây lâu năm giảm 

33,89 ha do chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác, cụ thể: 

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 1,20 ha. 

- Chuyển sang đất an ninh 0,13 ha. 

- Chuyển sang đất khu công nghiệp 10,40 ha. 
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- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,83 ha. 

-  Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,11 ha. 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 11,29 ha. trong đó: 

+ Chuyển sang đất giao thông 8,33 ha. 

+ Chuyển sang đất thủy lợi 1,95 ha. 

+ Chuyển sang đất xây dựng cở sở giáo dục đào tạo 0,48 ha. 

+ Chuyển sang đất xây dựng cở sở thể dục, thể thao 0,31 ha. 

+ Chuyển sang đất công trình năng lượng 0,15 ha. 

+ Chuyển sang đất tôn giáo 0,07 ha. 

-  Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,05 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 7,75 ha. 

- Chuyển sang đất ở đô thị 0,13 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất trồng cây lâu năm còn 718,16 ha, chiếm 

6,24% diện tích đất hành chính. 

3.2.1.4. Đất nuôi trồng thủy sản 

Hiện trạng diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 531,17 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích là 506,06 ha. Trong năm 2023, diện tích đất nuôi trồng thủy sản 

tăng 21,04 ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng sử dụng từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 6,04 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 8,97 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 1,20 ha. 

- Đất thủy lợi 4,83 ha. 

Mặt khác, trong năm 2023 diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 25,11 ha do 

chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác, cụ thể: 

- Chuyển sang đất khu công nghiệp 8,0 ha. 

- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 3,0 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,58 ha. 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 9,77 ha, trong đó: 

+ Đất giao thông 7,72 ha. 

+ Đất thủy lợi 1,85 ha 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,19 ha. 

+ Đất chợ 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí 0,43 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 3,14 ha. 

- Chuyển sang đất ở đô thị 0,10 ha. 
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- Chuyển sang đất tín ngưỡng 0,10 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất nuôi trồng thủy sản của huyện có 527,10 ha, 

chiếm 4,58 % diện tích đất hành chính. 

3.2.1.5. Đất nông nghiệp khác 

Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp khác có 38,21 ha, diện tích không thay 

đổi mục đích là 32,90 ha. Trong năm 2023, diện tích đất nông nghiệp khác tăng 

4,61 ha, diện tích đất nông nghiệp khác tăng sử dụng từ các lọai đất: 

- Đất trồng lúa 4,24 ha. 

- Đất giao thông 0,12 ha. 

- Đất thủy lợi 0,25 ha. 

Mặt khác, trong năm 2023 diện tích đất nông nghiệp khác giảm 5,31 ha do 

chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất nông nghiệp khác của huyện có 37,51 ha, 

chiếm 0,33% diện tích đất hành chính. 

3.2.2. Đất phi nông nghiệp. 

Hiện trạng diện tích đất phi nông nghiệp là 5.264,65 ha. Trong năm 2023, 

diện tích đất phi nông nghiệp tăng 535,26  ha do chuyển từ đất nông nghiệp sang.  

Đến cuối năm 2023, diện tích đất phi nông nghiệp là 5.799,91 ha, chiếm 50,40% 

diện tích đất hành chính. Trong đó: 

 3.2.2.1. Đất quốc phòng 

 Hiện trạng diện tích đất quốc phòng có 10,75 ha, diện tích đất quốc phòng 

không thay đổi mục đích là 10,73 ha. Trong năm 2023, diện tích đất quốc phòng 

tăng 2,93 ha để xây dựng công trình KVPT huyện Kim Thành. Diện tích đất quốc 

phòng tăng do chuyển từ đất trồng lúa sang. Đồng thời giảm 0,02 ha do chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Đến cuối năm 2023, diện tích đất quốc 

phòng  là 13,66 ha, chiếm 0,12% diện tích đất hành chính. 

3.2.2.2. Đất an ninh  

 Hiện trạng diện tích đất an ninh có 0,77 ha, diện tích đất không thay đổi 

mục đích là 0,77 ha.  Trong năm 2023, diện tích đất an ninh tăng thêm 1,46 ha do 

xây dựng trụ sở công an các xã Cổ Dũng, Tuấn Việt, Phúc Thành, Ngũ Phúc, 

Liên Hòa, Tam Kỳ, Đồng Cẩm và Kim Liên. Diện tích đất an ninh tăng thêm 

được sử dụng từ đất trồng lúa 0,78 ha, đất trồng cây lâu năm 0,13 ha, đất giao 

thông 0,02 ha, đất thủy lợi 0,03 ha; đất xây dựng cơ sở y tế 0,50 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất an ninh của huyện là 2,23ha, chiếm 

0,02% diện tích đất hành chính. 
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 3.2.2.3. Đất khu công nghiệp 

Hiện trạng diện tích đất khu công nghiệp có 247,24 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích là 247,24 ha. Trong năm 2023, diện tích đất khu công nghiệp 

tăng thêm 164,98 ha do xây dựng khu công nghiệp Kim Thành I. Diện tích đất 

khu công nghiệp tăng được sử dụng từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 117,47 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 10,40 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 8,0 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng 23,91 ha, trong đó: 

 + Đất giao thông 9,95 ha; 

 + Đất thủy lợi 13,89 ha; 

 + Đất rác thải 0,07 ha; 

- Đất sông ngòi kênh rạch 5,20 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất khu công nghiệp của huyện là 412,22 ha, 

chiếm 3,58% diện tích đất hành chính. 

3.2.2.4. Đất cụm công nghiệp 

Hiện trạng diện tích đất cụm công nghiệp có 115,46 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích là 115,46 ha. Trong năm 2023, diện tích đất cụm công nghiệp 

tăng 3,16 ha do tiếp tục lấp đầy cụm công nghiệp Kim Liên. Diện tích đất cụm 

công nghiệp tăng do chuyển từ đất trồng lúa sang 2,61 ha, đất giao thông 0,40 ha, 

đất thủy lợi 0,15 ha. Đến cuối năm 2023 diện tích đất cụm công nghiệp của huyện 

là 118,62 ha, chiếm 1,03% diện tích đất hành chính. 

 3.2.2.5. Đất thương mại, dịch vụ 

 Hiện trạng diện tích đất thương mại dịch vụ có 68,44 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích là 67,50 ha. Trong năm 2023, diện tích đất thương mại dịch vụ 

tăng thêm 38,63 ha. Diện tích đất dịch vụ thương mại tăng lấy vào các loại đất:  

- Đất trồng lúa 23,29 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 5,10 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 0,83 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 3,0 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 3,16 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng 3,10 ha (đất giao thông 1,54 ha; đất thủy lợi 1,51 

ha; đất rác thải 0,04 ha). 

- Đất sông ngòi kênh rạch 0,01 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,14 ha. 
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Đồng thời trong năm đất thương mại dịch vụ giảm 0,94 ha do chuyển sang 

đất giao thông 0,49 ha, chuyển sang đất ở nông thôn 0,39 ha, chuyển sang đất khu 

vui chơi giải trí công cộng 0,06 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất thương mại dịch vụ là 106,13 ha, chiếm 

0,92% diện tích đất hành chính. 

 3.2.2.6. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

 Hiện trạng, diện tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh có 273,29 ha, diện tích 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp không thay đổi mục đích là 270,11 ha. Trong 

năm 2023 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng thêm 22,72 ha. Diện 

tích đất cơ sở sản xuất kinh doanh tăng lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 13,10 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,67 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 1,11 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,58 ha. 

- Đất nông nghiệp khác 5,31 ha. 

- Đất quốc phòng 0,02 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng 1,86 ha (đất giao thông 0,98 ha; đất thủy lợi 0,87 

ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha). 

- Đất ở nông thôn 0,07 ha. 

Mặt khác, trong năm 2023 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

giảm 3,18ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ 3,16 ha, chuyển sang đất ở 

nông thôn 0,02 ha.  

 Đến cuối năm 2023 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 292,83 

ha, chiếm 2,54 % diện tích đất hành chính. 

3.2.2.7. Đất cho hoạt động khoáng sản 

Theo số liệu thống kê, huyện chưa có loại đất này. Trong năm 2023, sẽ đưa 

21,69 ha đất ở các xã Liên Hòa, Bình Dân vào để phục vụ khai thác khoáng sản. 

Diện tích đất cho hoạt động khoáng sản tăng được sử dụng từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 10,60 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 8,74 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng 1,95 ha, (trong đó đất giao thông 0,70 ha, đất thủy 

lợi 1,25 ha). 

- Đất sông ngòi, kênh rạch 0,40 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất cho hoạt động khoáng sản là 21,69 ha, 

chiếm 0,19% diện tích đất hành chính. 
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3.2.2.8. Đất phát triển hạ tầng 

 Hiện trạng, diện tích đất phát triển hạ tầng có 1.763,17 ha. Diện tích đất 

phát triển hạ tầng đến cuối năm 2023 là 1.910,97 ha, chiếm 16,61% diện tích đất 

hành chính, thực tăng 147,80 ha so với hiện trạng. 

Chi tiết kế hoạch sử dụng các loại đất phát triển hạ tầng như sau: 

 *  Đất giao thông:  

Hiện trạng, diện tích đất giao thông có 840,47 ha, diện tích đất giao thông 

không thay đổi mục đích là 814,31 ha. Để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông 

trên địa bàn huyện, trong năm 2023 sẽ giành 176,05 ha để làm mới và mở rộng 

một số công trình giao thông, một số tuyến đường như: Dự án xây dựng đường 

gom đường sắt Hà Nội Hải phòng huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương, Xây dựng 

đường trục Đông- Tây của huyện, mở rộng đường trục các xã Lai Vu, Phúc 

Thành, giao thông trong các khu, điểm dân cư mới...(chi tiết ở Biểu 10/CH). Diện 

tích đất giao thông tăng thêm lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 140,33 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác 4,70 ha.  

 - Đất trồng cây lâu năm 8,33 ha. 

 - Đất nuôi trồng thủy sản 7,72 ha. 

 - Đất thương mại dịch vụ 0,49 ha. 

 - Đất thủy lợi 13,22 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,08 ha. 

- Đất ở nông thôn 0,88 ha. 

- Đất sông ngòi kênh rạch 0,30 ha. 

Mặt khác, trong năm 2023 diện tích đất giao thông giảm đi 26,16 ha, do 

chuyển sang các loại đất: 

 - Chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,12 ha. 

 - Chuyển sang đất an ninh 0,02 ha. 

 - Chuyển sang đất khu công nghiệp 9,95 ha. 

 - Chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,40 ha. 

 - Chuyển sang đất thương mại 1,54 ha. 

 - Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,98 ha. 

 - Chuyển sang đất cho hoạt động khoáng sản: 0,70 ha. 

 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn  hóa 0,32 ha. 

 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,02 ha. 

 - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,67 ha. 
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 - Chuyển sang đất  xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 0,02 ha.  

 - Chuyển sang đất công trình năng lượng 0,11 ha.  

 - Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 0,02 ha. 

 - Chuyển sang đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,09 ha. 

 - Chuyển sang đất chợ 0,74 ha. 

 - Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,27 ha. 

 - Chuyển sang đất ở nông thôn 7,99 ha. 

 - Chuyển sang đất ở đô thị 1,19 ha. 

 Đến cuối năm 2023, diện tích đất giao thông của huyện có 990,36 ha, 

chiếm 8,61% diện tích đất hành chính. 

 * Đất thủy lợi: 

Hiện trạng diện tích đất thủy lợi có 642,56 ha, diện tích đất thủy lợi không 

thay đổi mục đích là 596,75 ha. Trong năm 2023, diện tích đất thủy lợi tăng 10,48 

ha để nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê điều và xây dựng mương tiêu trong các 

khu, điểm dân cư mới. Diện tích đất thủy lợi tăng thêm lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 5,48 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 1,20 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 1,95 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 1,85 ha. 

Mặt khác, trong năm 2023 diện tích đất thủy lợi giảm đi 45,81 ha, do 

chuyển sang các loại đất: 

- Chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 4,83 ha. 

- Chuyển sang đất nông nghiệp khác 0,25 ha. 

- Chuyển sang đất an ninh 0,03 ha. 

- Chuyển sang đất khu công nghiệp 13,89 ha. 

          - Chuyển sang đất cụm công nghiệp 0,15 ha. 

          - Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 1,51 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,87 ha. 

- Chuyển sang đất cho hoạt động khoáng sản 1,25 ha. 

         - Chuyển sang đất giao thông 13,22 ha. 

         - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,16 ha. 

        - Chuyển sang đất xây dựng cơ sở y tế 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục 0,34 ha. 

- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 0,05 ha. 

- Chuyển sang đất năng lượng 0,14 ha. 
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- Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 0,01 ha. 

         - Chuyển sang đất chợ 0,53 ha. 

         - Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,04 ha. 

         - Chuyển sang đất ở nông thôn 6,57 ha. 

         - Chuyển sang đất ở đô thị 0,96 ha. 

          Đến cuối năm 2023, diện tích đất thủy lợi của huyện có 607,23 ha, chiếm 

5,28 % diện tích đất hành chính. 

* Đất xây dựng cơ sở văn hóa:  

 Hiện trạng, diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa có 17,0 ha. Diện tích đất 

xây dựng cơ sở văn hóa không thay đổi mục đích là 16,68 ha. Trong năm 2023 

diện tích đất cơ sở văn hóa tăng 1,89 ha để xây dựng Tượng đài Tiếng Sấm 

đường 5 và xây dựng nhà văn hóa Trung tâm TT Phú Thái, diện tích đất cơ sở 

văn hóa tăng được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,97 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,24 ha. 

- Đất giao thông 0,32 ha. 

- Đất thủy lợi 0,16 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,19 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha. 

Đồng thời trong năm 2023 đất cơ sở văn hóa cũng giảm 0,32 ha do: 

- Chuyển sang đất giao thông 0,08 ha. 

- Chuyển sang đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở tôn giáo 0,07 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 0,02 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở tín ngưỡng 0,14 ha. 

  Đến cuối năm 2023 đất xây dựng cơ sở văn hóa có 18,57 ha, chiếm 0,16% diện 

tích đất hành chính. 

*Đất xây dựng cơ sở y tế:  

Hiện trạng diện tích đất xây dựng cơ sở y tế có 7,32 ha, diện tích đất xây dựng cơ 

sở y tế không thay đổi mục đích là 6,82 ha. Trong năm 2023 diện tích đất cơ sở y 

tế tăng 1,0 ha để xây dựng Cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp, khám 

chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại xã Thượng Vũ. Diện tích đất cơ sở y tế tăng 

được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 0,97 ha. 

- Đất giao thông 0,02 ha. 



      

         Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương 

 39 

- Đất thủy lợi 0,01 ha. 

Đồng thời trong năm 2023 đất cơ sở y tế cũng giảm 0,50 ha do chuyển 

sang đất an ninh ( chuyển trạm y tế xã Việt Hưng cũ; trạm y tế xã Kim Khê cũ; 

trạm y tế xã Đồng Gia cũ sang đất trụ sở công an xã Tuấn Việt;  xã Kim Liên và 

xã Đồng Cẩm). 

  Đến cuối năm 2023 đất xây dựng cơ sở y tế có 7,82 ha, chiếm 0,07% diện tích 

đất hành chính. 

* Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo:  

Hiện trạng, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo có 59,67 ha, diện 

tích đất cơ sở giáo dục đào tạo không thay đổi mục đích là 59,45 ha. Trong năm 

2023, diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo tăng thêm 11,04 ha do xây dựng mới 

và mở rộng các trường mầm non, mở rộng các trường tiểu học và trường trung 

học cơ sở ở các xã: Cộng Hòa, Kim Liên, Thượng Vũ, Kim Xuyên, Phúc Thành, 

Ngũ Phúc, Kim Anh, Đồng Cẩm...  Diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo tăng 

thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 7,24 ha.  

- Đất trồng cây lâu năm 0, 48 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,19 ha. 

- Đất giao thông 0,67 ha. 

- Đất thủy lợi 0,34 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,01 ha. 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 2,0 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,03 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,08 ha. 

Mặt khác trong năm 2023, diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 

giảm đi 0,23 ha do chuyển sang đất ở nông thôn 0,04 ha, đất cơ sở văn hóa 0,19 

ha.  

Đến cuối năm 2023, diện tích đất cơ sở giáo dục đào tạo là 70,49 ha, chiếm 

0,61% diện tích đất hành chính. 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:  

Hiện trạng diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao có 33,26 ha, diện 

tích đất cơ sở thể dục thể thao không thay đổi mục đích là 30,94 ha. Trong năm 

2023, diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng thêm 2,29 ha do mở rộng 

sân vận động trung tâm xã Tuấn việt, xã Đại Đức, xây dựng sân thể thao thôn Lạc 
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Thiện xã Đại Đức, sân thể thao thôn Dưỡng Thái Bắc xã Phúc T. Diện tích đất 

xây dựng cơ sở thể dục, thể thao tăng thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 1,91 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 0,31 ha. 

- Đất giao thông 0,02 ha. 

- Đất thủy lợi 0,05 ha. 

Đồng thời trong năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

giảm 2,32 ha do chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo 2,0 ha, đất ở nông thôn 

0,07 ha, đất cơ sở tín ngưỡng 0,25 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 33,23 

ha, chiếm 0,29% diện tích đất hành chính. 

* Đất công trình năng lượng:  

Hiện trạng diện tích đất công trình năng lượng có 2,75 ha, diện tích đất 

công trình năng lượng không thay đổi mục đích là 2,75 ha. Để tiếp tục xây dựng 

và cải tạo hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên cơ sở tiêu chí nông thôn mới, 

đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

Trong năm 2023 đất công trình năng lượng tăng thêm 3,52 ha. Diện tích đất công 

trình năng lượng tăng thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 3,04 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,08 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 0,15 ha. 

- Đất giao thông 0,11 ha. 

- Đất thủy lợi 0,14 ha.  

Đến cuối năm 2023, diện tích đất công trình năng lượng là 6,27 ha, chiếm 

0,05% diện tích đất hành chính. 

* Đất bưu chính viễn thông:  

Hiện trạng diện tích đất bưu chính viễn thông có 1,14 ha. Trong năm 2023 

diện tích đất bưu chính viễn thông không biến động, vẫn giữ nguyên 1,14 ha. 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải:  

Hiện trạng diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải toàn huyện có 6,30 ha, diện 

tích đất không thay đổi mục đích là 5,83 ha. Trong năm 2023 diện tích đất bãi 

thải, xử lý chất thải giảm 0,48 ha do chuyển sang đất: 

- Chuyển sang đất đất khu công nghiệp 0,07 ha. 

- Chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,04 ha 

- Chuyển sang đất đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,04 ha. 
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- Chuyển sang đất đất ở đô thị 0,33ha.  

Đồng thời trong năm 2023 đất rác thải tăng thêm 0,43 ha để xây dựng bãi 

tập kết và trung chuyển rác ở các xã Tuấn Việt, Cộng Hòa, Đồng Cẩm. Diện tích 

đất rác thải tăng do chuyển từ đất trồng lúa sang. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải là 6,26 ha, chiếm 

0,05% diện tích đất hành chính.  

*. Đất cơ sở tôn giáo:  

Hiện trạng diện tích đất tôn giáo toàn huyện có 31,61 ha, diện tích không 

thay đổi mục đích là 31,61 ha. Trong năm 2023, diện tích đất tôn giáo tăng thêm 

0,77 ha để mở rộng chùa ở các xã Cộng Hòa, Thượng Vũ, Kim Anh, Bình 

Dân...Diện tích đất tôn giáo tăng lấy vào các loại đất: 

 - Đất trồng lúa 0,6 ha. 

 - Đất trông cây lâu năm 0,07 ha. 

- Đất giao thông 0,02 ha. 

- Đất thủy lợi 0,01 ha. 

- Đất cơ sở văn hóa 0,07 ha.  

Đến cuối năm 2023 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 32,38 ha, chiếm 0,28 % 

diện tích đất hành chính.  

*. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Hiện trạng diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa toàn huyện có 112,99 ha, 

diện tích đất không thay đổi mục đích là 112,42 ha. Trong năm 2023, diện tích 

đất nghĩa trang nghĩa địa tăng thêm 4,75 ha để mở rộng nghĩa trang nhân dân các 

xã: Cộng Hòa, Cổ Dũng, Kim Anh, Kim Đính, Tuấn Việt, Phúc Thành ... Diện 

tích tăng thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 4,66 ha. 

- Đất giao thông 0,09 ha.  

Đồng thời trong năm 2023 đất nghĩa trang nghĩa địa cũng giảm 0,57 ha do: 

-  Chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở văn hóa 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,03 ha. 

- Chuyển sang đất chợ 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng  0,04 ha. 

- Chuyển sang đất ở nông thôn 0,10 ha 

- Chuyển sang đất ở đô thị 0,37 ha. 



      

         Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương 

 42 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 117,17 ha, chiếm 

1,02 % diện tích đất hành chính. 

 *. Đất chợ:  

Hiện trạng diện tích đất chợ toàn huyện có 7,58 ha, diện tích đất không 

thay đổi mục đích là 7,58 ha. Trong năm 2023 sẽ dành 11,96 ha đất để xây dựng 

chợ tại xã Đồng Cẩm, xã Tuấn Việt, xã Kim Tân, xã Kim Đính. Diện tích đất chợ 

tăng thêm được sử dụng từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 10,67 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,01 ha. 

- Đất giao thông 0,74 ha. 

- Đất thủy lợi 0,53 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,01 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất chợ là 19,54 ha, chiếm 0,17% diện tích 

đất hành chính. 

*. Đất công trình công cộng khác: 

 Hiện trạng diện tích đất công trình công cộng khác có 0,50 ha. Trong năm 

2023, diện tích đất đất công trình công cộng khác không thay đổi vẫn giữ nguyên 

0,50 ha. 

3.2.2.9 Đất khu vui chơi giải trí công cộng:  

Hiện trạng diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng có 5,18 ha, diện 

tích đất không thay đổi mục đích là 5,18 ha. Trong năm 2023 diện tích đất khu 

vui chơi giải trí công cộng tăng 17,42 ha để xây dựng công viên, cây xanh trong 

các khu, điểm dân cư mới, diện tích đất khu vui chơi giải trí công cộng tăng được 

lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 13,21 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 0,20 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm 1,05 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,43 ha.  

- Đất thương mại, dịch vụ 0,06 ha.  

- Đất giao thông 1,27 ha. 

- Đất thủy lợi 1,04 ha. 

- Đất rác thải 0,04 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,04 ha. 

- Đất sông ngòi, kênh rạch 0,01 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,08 ha. 
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Đến cuối năm 2023 đất khu vui chơi giải trí công cộng có 22,60 ha, chiếm 

0,20% diện tích đất hành chính.  

  3.2.2.10. Đất ở nông thôn. 

 Hiện trạng, diện tích đất ở nông thôn toàn huyện có 1.818,81 ha, diện tích 

đất không thay đổi mục đích là 1.817,86 ha. Trong năm 2023, diện tích đất ở 

nông thôn tăng thêm 107,29 ha, bao gồm dự án đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý 

xen kẹp, xử lý hợp pháp hóa các xã trong huyện. Diện tích đất ở nông thôn tăng 

lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 79,28 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác 1,38 ha.  

- Đất trồng cây lâu năm 7,75 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 3,14 ha. 

- Đất thương mại dịch vụ 0,39 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,02 ha. 

- Đất giao thông 7,99 ha. 

- Đất thủy lợi 6,57 ha. 

- Đất cơ sở văn hóa 0,02 ha. 

- Đất giáo dục đào tạo 0,04 ha. 

- Đất cơ sở thể dục thể thao 0,07 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,10 ha. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,54 ha. 

Đồng thời trong năm 2023 diện tích đất ở nông thôn giảm 0,95 ha do 

chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,07 ha, đất giao thông 0,88 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất ở nông thôn là 1.925,15 ha, chiếm 

16,73% diện tích đất hành chính. 

 3.2.2.11. Đất ở đô thị:  

Hiện trạng diện tích đất ở đô thị của huyện có 52,71 ha, diện tích đất không 

thay đổi mục đích là 52,71 ha. Trong năm 2023 diện tích đất ở đô thị tăng thêm 

18,66 ha. Diện tích đất ở đô thị tăng lấy vào các loại đất: 

- Đất trồng lúa 15,47 ha.  

- Đất trồng cây lâu năm 0,13 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha. 

- Đất giao thông 1,19 ha. 

- Đất thủy lợi 0,96 ha. 

- Đất rác thải 0,33 ha. 
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- Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,37 ha. 

- Đất sông ngòi, kênh rạch 0,11 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất ở đô thị là 71,37 ha, chiếm 0,62% diện 

tích đất hành chính.  

 3.2.2.12. Đất xây dựng trụ sở cơ quan. 

 Hiện trạng, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 15,97 ha. Trong năm 

2023 đất xây dựng trụ sở cơ quan không biến động, vẫn giữ nguyên 15,97 ha. 

3.2.2.13. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp. 

Hiện trạng diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp có 2,45 ha. 

Trong năm 2023 diện tích đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp không biến 

động, vẫn giữ nguyên 2,45 ha. 

 3.2.2.14. Đất tín ngưỡng 

Hiện trạng, diện tích đất tín ngưỡng có 5,71 ha, diện tích đất không thay 

đổi mục đích là 5,71 ha. Trong năm 2023 diện tích đất tín ngưỡng tăng 0,49 ha để 

xây dựng đình An Thái ở thị trấn Phú Thái và mở rộng đình thôn Kỳ Côi xã Tam 

Kỳ. Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng tăng lấy từ các loại đất: 

- Đất nuôi trồng thủy sản 0,10 ha. 

- Đất cơ sở văn hóa 0,14 ha. 

- Đất cơ ở thể dục, thể thao 0,25 ha. 

Đến cuối năm 2023 đất tín ngưỡng có 6,20 ha, chiếm 0,05% diện tích đất 

hành chính. 

3.2.2.15. Đất sông ngòi, kênh rạch 

 Hiện trạng, diện tích đất sông ngòi, kênh rạch có 843,25 ha, diện tích đất 

không thay đổi mục đích là 837,21 ha. Trong năm 2023 diện tích đất sông ngòi, 

kênh rạch giảm 6,04 ha do: 

- Chuyển sang đất khu công nghiệp 5,20 ha. 

- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất cho hoạt động khoáng sản 0,40 ha.  

- Chuyển sang đất giao thông 0,30 ha. 

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,01 ha. 

- Chuyển sang đất ở đô thị 0,11 ha. 

Đến cuối năm 2023, diện tích đất sông ngòi, kênh rạch là 837,21 ha, chiếm 

7,28 % diện tích đất hành chính.  

 3.2.2.16. Đất có mặt nước chuyên dùng 
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 Hiện trạng, diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 37,93 ha, diện tích 

đất không thay đổi mục đích là 37,09 ha. Trong năm 2023, diện tích đất có mặt 

nước chuyên dùng giảm 0,84 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

- Chuyển sang đất thương mại dịch vụ 0,14 ha. 

- Chuyển sang đất cơ sở giáo dục đào tạo 0,08 ha. 

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,08 ha. 

          - Chuyển sang đất ở nông thôn 0,54 ha. 

Đến cuối năm 2023 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 37,09 ha, 

chiếm 0,32 % diện tích đất hành chính.  

3.2.2.17.Đất phi nông nghiệp khác 

Hiện trạng, diện tích đất phi nông nghiệp khác có 3,51 ha. Trong năm 2023 

diện tích đất phi nông nghiệp khác không biến động, vẫn giữ nguyên 3,51 ha, 

chiếm 0,03% diện tích đất hành chính.   

3.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện trạng, diện tích đất chưa sử dụng còn 1,91 ha. Trong năm 2023 đất chưa 

sử dụng không biến động, vẫn giữ nguyên 1,91 ha, chiếm 0,02% diện tích đất hành 

chính.   

4. Diện tích đất chuyển mục đích trong năm 2023 

4.1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 540,45 ha, gồm: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 455,04 ha, trong đó: Thị 

trấn Phú Thái (38,82 ha); xã Lai Vu (12,33 ha); xã Thượng Vũ (49,44 ha); xã 

Cộng Hòa (5,61 ha); xã Cổ Dũng (43,06 ha); xã Tuấn Việt (63,14 ha); xã Kim 

Xuyên (27,96 ha); xã Phúc Thành (20,37 ha);  xã Kim Liên (17,65 ha); xã Kim 

Anh (39,89 ha); xã Ngũ Phúc (12,49 ha); xã Kim Đính ( 17,25 ha); xã Kim Tân 

(8,17 ha); xã Bình Dân ( 4,37ha); xã Liên Hòa (14,58 ha); xã Đồng Cẩm (52,08 

ha); xã Tam Kỳ (23,14 ha); xã Đại Đức (4,69 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 22,30 ha, 

trong đó: xã Lai Vu (1,28 ha); xã Cộng Hòa (0,14 ha); xã Thượng Vũ (1,61 ha); 

xã Tuấn Việt (1,38 ha); xã Kim Xuyên (1,05 ha); xã Phúc Thành (0,80 ha); xã 

Kim Liên (0,92 ha); xã Kim Tân (0,02 ha); xã Kim Đính (0,25 ha); xã Kim Anh 

(1,20 ha); xã Ngũ Phúc (0,50 ha); xã Bình Dân ( 10,02 ha); xã Liên Hòa (1,30 

ha); xã Đồng Cẩm (0,35 ha); xã Tam Kỳ (0,20 ha); xã Đại Đức ( 0,10 ha). 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 32,69 ha, trong 

đó: xã Lai Vu (1,61 ha); xã Thượng Vũ (4,26 ha); xã Cộng Hòa (0,35 ha); xã Cổ 

Dũng (2,22 ha); xã Tuấn Việt (6,65 ha); xã Kim Xuyên (3,53 ha); xã Phúc Thành 
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(3,75 ha); xã Kim Liên (1,01 ha); xã Kim Tân (1,02 ha); xã Kim Anh (2,88 ha); 

xã Ngũ Phúc (0,95 ha); xã Kim Đính (1,07 ha); xã Bình Dân (0,25 ha); xã Đồng 

Cẩm (0,63ha); xã Tam Kỳ (0,67 ha); xã Liên Hòa (0,99 ha); xã Đại Đức (0,84 

ha). 

- Đất  nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 25,11 ha, trong 

đó: Thị trấn Phú Thái (0,10 ha); xã Lai Vu (0,91 ha); xã Cộng Hòa (0,30 ha); xã 

Thượng Vũ (3,17 ha); xã Cổ Dũng (2,60 ha); xã Tuấn Việt (4,39 ha); xã Kim 

Xuyên (2,41 ha); xã Phúc Thành (1,88 ha); xã Kim Liên (0,10 ha); xã Kim Anh 

(1,02 ha); xã Ngũ Phúc (1,25 ha); xã Kim Tân (0,60 ha); xã Kim Đính (0,50 ha); 

xã Bình Dân (1,70 ha); xã Đồng Cẩm (0,58 ha); xã Tam Kỳ (1,61ha); xã Liên 

Hòa (0,30 ha); xã Đại Đức (0,35 ha). 

- Đất nông nghiệp khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 5,31 ha ( xã Phúc 

Thành 5,31 ha). 

4.2. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp 20,45 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 6,04 ha, trong đó: xã 

Tuấn Việt (3,04 ha); xã Liên Hòa (3,0 ha). 

- Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác 4,24 ha, trong đó: xã 

Kim Tân (4,24 ha);  

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 8,97 

ha, trong đó: xã Tuấn Việt (0,30 ha); xã Liên Hòa (8,67 ha). 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 1,20 ha ở xã 

Tuấn Việt. 

4.3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 18,70 ha. 

trong đó: Thị trấn Phú Thái (2,15 ha); xã Lai Vu (0,92 ha); xã Thượng Vũ (0,09 

ha); xã Cộng Hòa (0,18 ha); xã Cổ Dũng (0,97 ha); xã Tuấn Việt (1,36 ha); xã 

Kim Xuyên (2,30 ha); xã Phúc Thành (1,49ha); xã Kim Liên (0,92 ha); xã Kim 

Anh (2,54 ha); xã Kim Đính (0,89 ha); xã Kim Tân (0,59 ha); xã Bình Dân (0,05 

ha); xã Đồng Cẩm (2,16 ha); xã Tam Kỳ (1,93 ha); xã Đại Đức (0,14 ha). 

5. Diện tích đất cần thu hồi trong năm 2023 

5.1.Đất nông nghiệp 468,13 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa 408,05 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (36,82 ha); xã Lai 

Vu (11,85 ha); xã Thượng Vũ (49,44 ha); xã Cộng Hòa (5,44 ha); xã Cổ Dũng 

(42,51 ha); xã Tuấn Việt (62,13 ha); xã Kim Xuyên (23,62 ha); xã Phúc Thành 

(19,62 ha); xã Kim Liên (13,14 ha); xã Kim Anh (37,10 ha); xã Ngũ Phúc (7,27 

ha); xã Kim Đính (16,75 ha); xã Kim Tân (7,97 ha); xã Bình Dân (4,34 ha); xã 
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Liên Hòa (13,02 ha); xã Đồng Cẩm (42,13 ha); xã Tam Kỳ (20,95 ha); xã Đại 

Đức (4,55 ha). 

- Đất trồng cây hàng năm khác 7,80 ha, trong đó: xã Lai Vu (1,25 ha); xã 

Cộng Hòa (0,10 ha); xã Thượng Vũ (0,4 ha); xã Tuấn Việt (1,28 ha); xã Kim 

Xuyên (0,52 ha); xã Phúc Thành (0,76 ha); xã Kim Liên (0,90 ha); xã Kim Tân 

(0,02 ha); xã Kim Đính (0,25 ha); xã Kim Anh (1,18 ha); xã Ngũ Phúc (0,50 ha); 

xã Liên Hòa (0,05 ha); xã Tam Kỳ (0,20 ha); Đồng Cẩm (0,28 ha); xã Đại Đức 

(0,10 ha). 

- Đất trồng cây lâu năm 30,75 ha, trong đó: xã Lai Vu (1,55 ha); xã 

Thượng Vũ (4,26 ha); xã Cộng Hòa (0,35 ha); xã Cổ Dũng (2,22 ha); xã Tuấn 

Việt (5,82 ha); xã Kim Xuyên (3,06 ha); xã Phúc Thành (3,53 ha); xã Kim Liên 

(0,96 ha); xã Kim Tân (0,97 ha); xã Kim Anh (2,75 ha); xã Ngũ Phúc (0,95 ha); 

xã Kim Đính (1,02 ha); xã Bình Dân (0,25 ha); xã Đồng Cẩm (0,62 ha); xã Tam 

Kỳ (0,66 ha); xã Liên Hòa (0,99 ha); xã Đại Đức (0,80 ha). 

- Đất nuôi trồng thủy sản 21,53 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (0,10 ha); 

xã Lai Vu (0,89 ha); xã Cộng Hòa (0,30 ha); xã Thượng Vũ (3,17 ha); xã Cổ 

Dũng (2,60 ha); xã Tuấn Việt (4,19 ha); xã Kim Xuyên (2,05 ha); xã Phúc Thành 

(1,77 ha); xã Ngũ Phúc (1,25 ha); xã Kim Liên (0,10 ha); xã Kim Anh (1,01 ha); 

xã Kim Tân (0,60 ha); xã Kim Đính (0,50 ha); xã Bình Dân (0,37 ha); xã Đồng 

Cẩm (0,46 ha); xã Tam Kỳ (1,52 ha); xã Liên Hòa (0,30 ha); xã Đại Đức (0,35 

ha). 

5.2.Đất phi nông nghiệp 79,48 ha, trong đó: 

- Đất quốc phòng 0,02 ha, trong đó xã Kim Anh (0,02 ha). 

- Đất thương mại, dịch vụ 0,94 ha, trong đó: xã Lai Vu (0,79 ha); xã Cổ 

Dũng (0,13 ha); xã Phúc Thành (0,02 ha). 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,17 ha, trong đó: thị trấn Phú Thái 

(0,15 ha); xã Thượng Vũ (0,02 ha). 

- Đất phát triển hạ tầng 71,15 ha, trong đó:  

+ Đất giao thông 26,04 ha, trong đó:Thị trấn Phú Thái (1,18 ha); xã Lai Vu 

(0,35 ha); xã Thượng Vũ (3,27 ha); xã Cộng Hòa (0,26 ha); xã Cổ Dũng (3,36 

ha); xã Tuấn Việt (5,59 ha); xã Kim Xuyên (1,49 ha); xã Phúc Thành (1,07 ha); 

xã Kim Liên (0,93 ha); xã Kim Anh (1,63 ha); xã Ngũ Phúc (0,20 ha); xã Kim 

Đính (0,58 ha); xã Kim Tân (0,74 ha); xã Bình Dân (0,15 ha); xã Đồng Cẩm 

(2,52 ha); xã Liên Hòa (0,94 ha); xã Tam Kỳ (1,57 ha); xã Đại Đức (0,22 ha). 
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+ Đất thủy lợi 40,72 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (1,89 ha); xã Lai Vu 

(0,97 ha); xã Thượng Vũ (5,27 ha); xã Cộng Hòa (1,03 ha); xã Cổ Dũng (4,96 

ha); xã Tuấn Việt 7,34 ha); xã Kim Xuyên (2,52 ha); xã Phúc Thành (1,33 ha); xã 

Kim Liên (1,16 ha); xã Kim Anh (2,64 ha); xã Ngũ Phúc (0,65 ha); xã Kim Đính 

(1,48 ha); xã Kim Tân (1,40 ha); xã Bình Dân (0,63 ha); xã Đồng Cẩm (3,02 ha); 

xã Liên Hòa (1,96 ha); xã Tam Kỳ (1,91 ha); xã Đại Đức (0,57 ha). 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,32 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (0,22 

ha); xã Phúc Thành (0,02 ha); xã Kim Anh (0,01 ha). 

+ Đất xây dựng cơ sở y tế 0,50 ha, trong đó: xã Tuấn Việt (0,08 ha); xã 

Kim Liên (0,27 ha); xã Đồng Cẩm (0,15 ha). 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo 0,23, ha trong đó: Thị trấn Phú Thái 

(0,19 ha); xã Kim Xuyên (0,01 ha); xã Phúc Thành (0,02 ha). 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao 2,32 ha, trong đó: xã Kim Xuyên 

(0,41 ha); xã Kim Anh (0,08 ha); xã Kim Liên (0,85 ha); xã Tam Kỳ (0,88 ha); xã 

Đại Đức (0,11 ha). 

+ Đất rác thải 0,48 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (0,34 ha); xã Cổ Dũng 

(0,07 ha); xã Kim Liên (0,06 ha). 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,55 ha, Thị trấn Phú Thái (0,21 ha); xã Cộng 

Hòa (0,02 ha); xã Thượng Vũ (0,01 ha); xã Kim Anh (0,08 ha); xã Kim Liên 

(0,18 ha); xã Đồng Cẩm (0,01 ha); xã Tam Kỳ (0,02 ha). 

- Đất ở nông thôn 0,88 ha, trong đó: xã Cộng Hòa (0,12 ha); xã Tuấn Việt 

(0,10 ha); xã Kim Xuyên (0,16 ha); xã Phúc Thành (0,30 ha); xã Kim Liên (0,20 

ha). 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 5,62 ha, trong đó: Thị trấn Phú Thái (0,10 

ha); xã Thượng Vũ (2,70 ha); xã Cổ Dũng (0,10 ha); xã Tuấn Việt (2,50 ha); xã  

Kim Liên (0,03 ha); xã Tam Kỳ (0,20 ha). 

- Đất có mặt nước chuyên dùng 0,70 ha, trong đó: thị trấn Phú Thái (0,01 

ha); xã Tuấn Việt (0,05 ha); xã Kim Xuyên (0,26 ha); xã Phúc Thành (0,18 ha); 

xã Kim Anh (0,06 ha); xã Đồng Cẩm (0,02 ha); xã Tam Kỳ (0,12 ha); xã Đại Đức 

(0,03 ha). 

   6. Danh mục các công trình dự án trong kỳ kế hoạch  (chi tiết tại biểu CH /10 ) 

7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế 

hoạch sử dụng đất. 

7.1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai. 
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Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm 2023 

huyện Kim Thành được dựa trên các căn cứ chính sau: 

- Luật Đất đai năm 2013. 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

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

giá đất. 

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

việc thu tiền sử dụng đất. 

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

thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

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

thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Quyết định số 55/QĐ-UBND, ngày 20/12 /2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương  về Ban hành bảng giá đất giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương; 

- Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 25/12 /2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021; 

- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND, ngày 20/4 /2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Kim Thành. 

7.2. Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất đai. 

- Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai. 

- Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường tái định cư. 

* ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai: 

- Phương pháp tính: 

* Đối với các khoản thu: 

- Thu tiền giao đất ở đô thị: tính bình quân 10.000.000 đ/m2 

- Thu tiền giao đất ở nông thôn: tính bình quân 3000.000đ/m2 

- Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào các mục đích sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp (thu 1 lần): 10.000đ/m2 

* Đối với các khoản chi 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thuỷ 

sản: 215.000đ/m2 
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- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm: 215.000đ/m2 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị và đất ở nông thôn: được tính bình 

quân tương đương với đơn giá giao đất ở đô thị và giao đất ở nông thôn. 

- Chi bồi thường khi thu hồi đất cơ sở sản xuất kinh doanh được tính bình 

quân tương đương với đất ở tại đô thị. 

- Chi hỗ trợ bồi thường ổn định đời sống, ổn định sản xuất và chuyển đổi 

nghề... 

 Bảng 5: Kết quả tính toán và cân đối thu chi từ đất trong năm kế hoạch 2023 

 

Hạng mục 

 

Diện 

tích 

(ha) 

 

Đơn giá 

(1000 

đồng/m2) 

 

Thành tiền 

(Tr/đ) 

1.Các khoản thu:   527,454 

1.1 Thu tiền khi giao đất ở đô thị 18,66 10.000.000 186,600 

1.2 Thu tiền khi giao đất ở nông thôn 107,29 3.000.000 321,870 

1.3 Thu tiền khi thuê đất vào mục đích sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp 
189,84 10.000 18,984 

2. Các khoản chi   236,100 

2.1. Chi bồi thường đối với đất phi nông nghiệp còn lại 68,27 2000.000 136,540 

2.2.Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm 415,85 230.000 95,645 

2.3.Chi bồi thường khi thu hồi đất nuôi trồng thuỷ sản 21,53 250.000 538 

2.4.Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm 30,75 230.000 707 

2.5. Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn 0,89 3000.000 2,670 

Cân đối thu chi (1)-(2)   291,354 

Ngoài ra còn có các loại chi khác theo quy định nhưng chưa hạch toán được ( tùy 

thuộc vào thời điểm triển khai dự án) thu chi thực tế phụ thuộc vào thời điểm 

triển khai dự án ở thời điểm nào thì trên cơ sở hướng dẫn áp dụng đơn giá, khung 

giá và giá cả thị trường cụ thể tại thời điểm đó cũng như cho từng dự án cụ thể. 
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PHẦN IV 

CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023. 

1. Xác định giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, điều tra đánh giá và sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất, nước trên địa bàn huyện để sử dụng có hiệu quả và 

bền vững. 

Áp dụng kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện đất đai, không ngừng 

nâng cao độ phì của đất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. Hạn chế sử dụng 

quá nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có 

yếu tố có thể gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Giám sát 

chặt chẽ phần đánh giá tác động môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước 

thải trong các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ các dự án không đáp ứng yêu cầu 

về môi trường. 

Tuyên truyền người dân có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đất. Xây dựng bể 

chứa rác thải ngoài đồng để chứa chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu và các rác thải khác. 

Khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ và thiết bị xử lý chất thải, phát 

triển các cơ sở dịch vụ xử lý chất thải. Có chính sách xử phạt thích đáng với 

những hành vi gây tổn hại đến đất đai và môi trường. 

2. Xác định giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

* Giải pháp về tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt, 

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch 

sử dụng đất của huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

có liên quan đến xã, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo vệ môi 

trường và việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên việc chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa sang các loại đất khác, đặc biệt là đất phi nông nghiệp. 
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Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ kế hoạch phát triển các khu, cụm công 

nghiệp, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và phải thực hiện theo đúng kế hoạch đã 

được duyệt. 

Ưu tiên thực hiện các công trình, dự án, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội phải đầu tư trước một bước. 

Kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất các 

trường hợp không có trong kế hoạch sử dụng đất. 

* Giải pháp về chính sách 

Thực hiện cơ chế công khai dự án đầu tư, từ lúc giao dự án đến quá trình 

triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra giám sát. 

Có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi như: Cho thuê đất, giao 

đất thông thoáng, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi cho đầu tư… để thu 

hút và tập hợp các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án lớn, đặc biệt trong 

lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. 

Điều chỉnh các chính sách có liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, ít có các trường hợp kiến nghị của người 

dân. Điều chỉnh đơn giá bồi thường sát với giá thị trường, chuẩn bị trước quỹ đất 

tái định cư. 

Thực hiện tốt chính sách đất đai, nhà ở cho người có công, các đối tượng 

chính sách, đảm bảo cho người nghèo có đất sản xuất và có cơ hội có nhà ở. 

* Giải pháp về nguồn lực và vốn đầu tư 

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, các cấp, các ngành ưu 

tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án. 

Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 

nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến kế 

hoạch sử dụng đất. 

Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ 

vốn ngân sách, vốn của doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư nước 

ngoài, vốn của nhân dân. 

Quản lý tốt thị trường nhà và đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo vốn 

từ quỹ đất, góp phần giảm chi phí đầu tư vào cho các nhà sản xuất. 
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Tăng cường quản lý và giám sát việc sử dụng vốn theo quy định của pháp 

luật, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm để bảo toàn và phát huy đồng 

vốn một cách hiệu quả. 

Tăng cường công khai tài chính, ngân sách các cấp, tiếp tục đổi mới chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc 

làm cho người lao động. 

* Về khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Từng bước áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ trong việc lập và 

giám sát thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác địa chính và quản lý 

đất đai. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng 

dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công nghệ 

vận hành. 

Xây dựng mạng lưới thông tin đất đai, khẩn trương nối mạng hệ thống các 

cơ quan quản lý đất đai với cấp tỉnh và từ cấp huyện đến các xã, thị trấn và các 

đơn vị có liên quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người 

dân về kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập kế hoạch sử 

dụng đất, nhất là các công trình có tác dụng nâng cao năng suất, chất lượng công 

tác kế hoạch giúp triển khai nhanh và đồng bộ về kế hoạch giữa hai cấp. 

* Giải pháp về chính sách ưu đãi 

Có chính sách thuế ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp sản xuất 

hàng tiêu dùng gốm sứ, vật liệu xây dựng… 

Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục nhằm thu hút vốn đầu tư của các tổ 

chức, các nhân trong và ngoài nước. 

Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn về cơ sở hạ 

tầng, khoa học kỹ thuật… Để nâng cao đời sống nhân dân, tuyên truyền để người 

dân có trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng, khai thác đất đai có hiệu quả và 

bảo vệ môi trường. 

* Chính sách tạo nguồn vốn từ đất 

Sử dụng nguồn thu từ đất trước tiên phải giành 1 phần thỏa đáng để cải tạo 

đất, điều tra, đánh giá phân loại đất. 
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Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo công 

bằng xã hội và khuyến khích sản xuất. 

Rà soát đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối tượng 

thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý đất đai đối với các tổ chức, cá nhân 

thuê đất để tránh thất thu…Mọi đối tượng thuê đất đều phải nộp tiền thuê đất đầy 

đủ và kịp thời. Rà soát thường xuyên việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức 

được nhà nước giao đất để có kế hoạch sử dụng hợp lý, tránh hiện tượng lãng phí 

về đất. 
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PHẦN V 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1.Kết Luận: 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 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.  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành  được xây dựng trên cơ 

sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, các xã, thị trấn. Từ đó tổng hợp, xây dựng định hướng cho phát triển 

kinh tế xã hội chung của huyện. Do đó, kế hoạch sử dụng đất được xây dựng 

mang tính hệ thống và phù hợp với mục tiêu, chiến lược về phát triển kinh tế xã 

hội trong thời gian tới. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kim Thành được xây dựng theo 

đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT- BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường... Do vậy Kế 

hoạch sử dụng đất mang tính khả thi cao. 

- Nội dung phương án khẳng định rõ tài nguyên đất đai và triển vọng khai 

thác sử dụng. Về mặt ý nghĩa sẽ tạo cơ sở đảm bảo cho các ngành, các lĩnh vực 

KT-XH trên địa bàn phát triển đúng hướng, ổn định. 

- Phân phối đất đai hợp lý để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Phương án đã chú trọng phân bổ đất đai cho 

các mục đích quốc phòng an ninh, phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xây 

dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị. 

Việc phân bổ quỹ đất cho các ngành, các lĩnh vực trong kế hoạch sử dụng 

đất được tính toán đáp ứng nhu cầu sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch phát triển 

của từng ngành, theo định mức sử dụng đất… khai thác vị trí thuận lợi và những 

ưu thế của huyện. 

Kết quả tính toán xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023, quỹ đất sử 

dụng của huyện sẽ có nhiều thay đổi đáng kể (đất nông nghiệp giảm, tăng đất phi 

nông nghiệp).  

Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ và chính quyền huyện cần phải 

có chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp, đồng thời phải có những biện pháp 
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thực hiện tích cực để huy động được các nguồn nhân lực, tài chính nhằm khai 

thác hết tiềm năng của huyện. Bên cạnh nhân tố nội lực, nguồn hỗ trợ từ bên 

ngoài cũng rất quan trọng, không thể thiếu, mà trước hết là sự quan tâm chỉ đạo 

của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Hải Dương.  

2. Kiến nghị  

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện 

phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất đai, UBND huyện Kim 

Thành đề nghị: 

- Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng 

đất, hồ sơ kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện đã hoàn thiện và Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân huyện, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình 

UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở pháp lý để kế hoạch sử dụng đất năm 2023 

huyện Kim Thành có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên quan tâm, 

tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án được thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh dành cho huyện những nguồn vốn ưu tiên để phương 

án 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 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

Uỷ ban nhân dân huyện Kim Thành trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để làm cơ sở thống nhất cho công tác 

quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất trên địa bàn huyện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 3 4 5 (-2) 6 7

Tổng 737,73 690,54 47,19

1
Công trình, dự án trong kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
169,37 169,37 168,95 0,42

1.1
Công trình dự án mục đích 

quốc phòng an ninh
4,39 4,39 3,97 0,42

1.1.1 Đất quốc phòng CQP 2,93 2,93 2,93 0,00

1
Xây dựng công trình quốc phòng 

KVPT huyện Kim Thành.
CQP 2,93 2,93 LUC

Tờ 7( 336-340, 

365,366, 398-

400,428…561, 

1045,1066-1068, 

1071...1094,1108-

1118…)

Tờ 8( 392,393, 

411…450)

Xã Ngũ Phúc

Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Văn bản số 

3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Hải Dương về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất; Quy hoạch thế trận quân sự 

KVPT huyện giai đoạn 2012 - 2020

2,93

1.1.2 Đất an ninh CAN 1,46 1,46 1,04 0,42

1  Trụ sở công an xã Phúc Thành CAN 0,12 0,12 LUC

Tờ 

15(1312,1324…1328

)

 Xã Phúc 

Thành

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,12

2 Trụ sở công an xã Cổ Dũng CAN 0,12 0,12 LUC; DTL Tờ 3 (138…281) Xã Cổ Dũng
 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,12

3  Trụ sở công an xã Tuấn Việt CAN 0,08 0,08 DYT Tờ 14 (252)  Xã Tuấn Việt Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 0,08

4  Trụ sở công an xã Tam Kỳ CAN 0,15 0,15 LUC; CLN Tờ 6 (531,572…) Xã  Tam Kỳ
 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,15

5  Trụ sở công an xã Ngũ Phúc CAN 0,24 0,24
LUC;CLN 

DGT; DTL

Tờ 10( 280…282; 

252…315)
 Xã Ngũ Phúc

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,24

Biểu 10/CH

Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT

              DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023           

       HUYỆN KIM THÀNH - TỈNH HẢI DƯƠNG

Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

1



Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

6  Trụ sở công an xã Liên Hòa CAN 0,20 0,20
LUC; DGT; 

DTL
Tờ 7(729…782)  Xã Liên Hòa

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,20

7  Trụ sở công an xã Kim Anh CAN 0,13 0,13 LUC; DGT Tờ 18(113,133,150) Xã Kim Anh
 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,13

8  Trụ sở công an xã Kim Liên CAN 0,27 0,27 DYT;DTL Tờ 4 (801) Xã Kim Liên Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 0,27

9  Trụ sở công an xã Đồng Cẩm CAN 0,15 0,15 DYT; DGT Tờ 17 (54) Xã Đồng Cẩm Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 0,15

1.2

Công trình , dự án để phát triển 

kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng

164,98 164,98 164,98 0,00

1.2.1

Công trình , dự án quan trọng 

quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu 

hồi đất

1.2.2

Công trình , dự án do Thủ tướng 

chính phủ chấp thuận quyết 

định  đầu tư mà phải thu hồi đất

164,98 164,98 164,98 0,00

1.2.2.1 Đất khu công nghiệp SKK 164,98 164,98 164,98 0,00

1
 Khu công nghiệp Kim Thành 

1(Coma)
SKK 164,98 164,98

LUC; CLN; 

NTS; NNK; 

DGT; DTL; 

DRA; NTD; 

SON; MNC;

 Xã Cổ Dũng Tờ 

:(1,2,4); Xã Tuấn Viêt 

Tờ :(1,2,4,5); Xã 

Thượng Vũ Tờ :(11)

 Xã Cổ Dũng  

Xã Tuấn Viêt   

Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 28//NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương   

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 

25/11/2010 UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt 

quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất tỷ 

lệ 1/500; Văn bản số 281/UBND -VP ngày 

07/03/2011của UBND tỉnh Hải Dương Giao 

làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu 

hạ tầng Khu công nghiệp Kim Thành

164,98

2



Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

2 Các công trình, dự án còn lại 568,36 568,36 521,59 46,77

2,1

Công trình, dự án do Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh chấp thuận 

mà phải thu hồi đất

477,90 477,90 439,97 37,93

2.1.1 Đất cụm công nghiệp SKN 3,16 3,16 3,16 0,00

Cụm công nghiệp Kim Lương (Dự 

án cơ sở sản xuất, gia công kết cấu 

thép và cho thuê nhà xưởng Thành 

Đông của Công ty cổ phần TMDV 

Thành Đông)

SKN 3,16 3,16

LUC; CLN; 

NTS; DGT; 

DTL; 

Tờ 5 (764,765... 873)

Tờ 6 

(985….1149…1178

…)

Tờ 9 (3- 79)

Xã Kim Liên

Nghị quyết số 25//NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

3598/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án cơ sở sản xuất, gia công kết cấu 

thép và cho thuê nhà xưởng Thành Đông 

3,16

2.1.2 Đất phát triển hạ tầng 114,01 114,01 83,80 30,21

2.1.2.1 Đất giao thông DGT 48,60 48,60 46,60 2,00

1

Dự án xây dựng đường gom 

đường sắt Hà Nội Hải phòng 

huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

DGT 5,50 5,50

LUC;HNK; 

CLN; NTS;  

MNC; DTL; 

ONT 

Công trình theo tuyến

Xã Cộng Hòa; 

Xã Tuấn Việt; 

Xã Kim 

Xuyên; Xã 

Phúc Thành; 

Xã Kim Liên

Nghị quyết số 21//NQ-HĐND ngày 02/1/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định 

chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng đường gom 

đường sắt Hà Nội, Hải Phòng, huyện Kim 

Thành; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương 

5,50

2

Mở rộng đường tỉnh 389, đoạn từ 

Quốc lộ 5 đến nút giao thông 

đường trục Bắc Nam đi cầu Triều 

(km0-Km9+300)

DGT 1,20 1,20
LUC; HNK; 

ONT; MNC
Công trình theo tuyến

Xã Cộng Hòa; 

Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương 
1,20

3



Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

Xây dựng đường trục Đông -Tây  

huyện Kim Thành và nhánh  đi cầu 

vượt nút giao quốc lộ 5  (giai đoạn 

1 thực hiện  đoạn từ nút giao lập 

thể với Quốc lộ 5 tại xã Kim 

Xuyên đến bùng binh xã Ngũ 

Phúc)

DGT 13,22

LUC; HNK; 

CLN; NTS; 

DTL; ONT; 

MNC

Công trình theo tuyến

Xã Tuấn Việt; 

Xã Kim Xuyên 

Xã Ngũ 

Phúc;Xã  Kim 

Anh  

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương (9.72 ha);  Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (3.50 ha); Thông báo 

số 458-TB-TU ngày 15/10/2021của tỉnh Ủy 

Hải Dương về phương án đầu tư xây dựng 

đường trục Đông - Tây và nhánh nút giao cầu 

vượt Quốc lộ 5  huyện Kim Thành

13,22

4

Mở rộng đường từ sau nhà máy 

Trung Kiên đến  sông An Thành 

(hệ thống An Kim Hải)

DGT 1,50 1,50 LUC; DTL Công trình theo tuyến Xã Kim Xuyên
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương  
1,50

5

Dự án đầu tư xây dựng nút giao 

thông lập thể với quốc lộ 5 tại xã 

Kim Xuyên

DGT 11,50 11,50

LUC; HNK; 

CLN; NTS; 

DTL; ONT; 

MNC

Công trình theo tuyến

Xã Kim 

Xuyên; Xã 

Ngũ Phúc

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 335-

TB-TU ngày 12/7/2021 của tỉnh Ủy Hải Dương 

về phương án Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Kim Thành đến năm 2030, định hướng đến năm 

2050 

9,50 2,00

6

Xây dựng cầu Kim Liên- Kim Tân 

và đường dẫn hai đầu cầu thuộc 

tuyến đường huyện Kim Liên- Liên 

Hòa

DGT 1,00 1,00 DTL; MNC Công trình theo tuyến
Xã Kim Liên    

Xã Kim Tân

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương  
1,00

7

 Dự án cải tạo điều chỉnh tổ chức 

giao thông tại km 15+835 Quốc lộ 

17B với đường 20-9  Thị trấn phú 

Thái huyện KimThành ( nâng cấp 

mở rộng đường 20/9  đoạn từ 

Quốc lộ 5 đến khu tưởng niệm )

DGT 3,43 3,43

HNK;CLN; 

NTS;DTM; 

DVH;DYT; 

DGT;DTL; 

NTD;ODT;T

SC; MNC

Công trình theo tuyến

Xã Phúc 

Thành TT Phú 

Thái

Quyết định chủ trương đầu tư số 1210/QĐ-

UBND ngày 01/6/2021 của UBND huyện Kim 

Thành; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 

16/4/2021 của UBND huyện Kim Thành; Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

3,43

3 13,22
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch
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Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

8

Xây dựng tuyến đường giao thông 

từ trung tâm y tế huyện đi Quỳnh 

Khê 1 - Kim Xuyên trên địa bàn 

huyện Kim  Thành

DGT 4,96 4,96

LUC; 

HNK;CLN; 

NTS;DTL 

ONT; MNC

Công trình theo tuyến

Xã Kim Xuyên   

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;
4,96

9

Xây dựng hạ tầng dự án cải tạo đất 

ngoài đê ổn định đời sống nhân 

dân xã Lai Vu

DGT 2,96 2,96
HNK; NTS:  

DTL
Công trình theo tuyến Xã Lai Vu

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương ;

 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng số 3323/QĐ-UBND ngày 

28/10/2018 của UBND  tỉnh Hải Dương

2,96

10

Xây dựng đường gom phía Bắc 

Quốc lộ 5A ( từ khu công nghiệp 

Lai Vu đến cống Hòa Bình)

DGT 1,85 1,85 CLN; NTS Công trình theo tuyến Xã Lai Vu
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương 
1,85

11
Đường vào khu dân cư mới thôn 

Dưỡng Thái Trung xã Phúc Thành
DGT 0,11 0,11 LUC; Công trình theo tuyến

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 2366/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2018 của UBND huyện Kim Thành

0,11

12

Xử lý điểm đen tai nạn giao thông 

tại nút giao Km 15+500/QL.17B 

với QL.5 tỉnh Hải Dương  ( nút 

giao thông vào huyện)

DGT 0,45 0,45
LUC; HNK; 

CLN; NTS
Công trình theo tuyến

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương
0,45

13
Mở rộng đường trục xã từ Cống 

Tường Vu đến Quốc lộ 5A 
DGT 0,27 0,27 DTL Công trình theo tuyến Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương  
0,27
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

14

Dự án nâng cấp mở rộng đường 

giao thông từ thôn Thượng Đỗ đi 

Quốc lộ 5A xã Thượng Vũ, huyện 

Kim Thành

DGT 0,65 0,65

LUC; HNK; 

CLN; NTS; 

DGT: DTL

Xã Thượng Vũ ( tờ 

7);                           Xã 

Cổ Dũng ( tờ 4)

Xã Thượng 

Vũ;  Xã Cổ 

Dũng

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định chủ 

trương đầu tư số 265a/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021 của UBND xã Thượng Vũ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư

0,65

2.1.2.2 Đất thủy lợi DTL 23,80 23,80 0,50 23,30

1
Xây dựng mới cống Chuẩn Thừng 

tại K17+935 đê tả Rạng
DTL 2,50 2,50

LUC;HNK; 

DTL; MNC
Công trình theo tuyến Xã Bình Dân

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

3226/QĐ-BNN-PPCTT ngày 25/8/2022 về phê 

duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

2,50

2

Xử lý cấp bách cống Thiện Đáp 

(tại K8+764 đê tả sông Rạng) 

huyện Kim Thành )

DTL 0,25 0,25

LUC; CLN; 

NTS; DTL; 

MNC

Xã Tuấn  Việt tờ 13 

(337, 737…750);   xã 

Kim Xuyên tờ 14 ( 

201, 458…483)

Xã Tuấn Việt  

Xã Kim Xuyên

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 

1199/QĐ-UBND ngỳ 23/4/2021 của UBND 

tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án

0,25

3

Xử lý cấp bách cống Thượng Đỗ 

(tại K2 +164 đê hữu sông Kinh 

Môn) huyện Kim Thành )

DTL 0,25 0,25
LUC: HNK;  

DTL
Tờ 7 (818…822)

Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 

1199/QĐ-UBND ngỳ 23/4/2021 của UBND 

tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án

0,25

4

Nâng cấp tuyến đê tả sông Rạng 

đoạn từ K2+100-K8+000; 

K19+670-K21+085

DTL 8,00 8,00
LUC; 

DTL:MNC
Công trình theo tuyến

Xã Lai Vu; Xã 

Cộng Hòa;  Xã 

Cổ Dũng;  Xã 

Tuấn Việt; Xã 

Liên Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Văn bản số: 

62/TTg-QHQT V/v phê duyệt Đề xuất Dự án 

“Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến 

đổi khí hậu”, vay vốn ADB

8,00
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Hạng mục công trình

Mã 
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tích 
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5

Nâng cấp tuyến đê hữu sông Kinh 

Môn đoạn từ K0+000-K2+800; 

K3+625-K15+300; K16+624-

K20+838 (10 ha)                                   

Nâng cấp tuyến đê hữu sông Kinh 

Môn đoạn từ K7+500-K10+024; 

K10+645-K13+425 (2.8 ha)

DTL 12,80 12,80
LUC; HNK; 

DTL; 
Công trình theo tuyến

Xã Thượng 

Vũ; Xã Phúc 

Thành;  Xã 

Kim Liên;    

TT Phú Thái

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

3225/QĐ-BNN-PCTT, 25/8/2022 của Bộ 

NNPTNN về phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án 

12,80

2.1.2.3 Đất cơ sở văn hóa DVH 1,89 1,89 1,69 0,20

1
Xây dựng Tượng đài Tiếng Sấm 

đường 5
DVH 1,70 1,70

LUC; HNK;  

DGT;DTL; 

NTD;DNL

Tờ 8 ( 

32..42…103…145…

172..216…231)

Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

dự án  Xây dựng Tượng đài Tiếng Sấm đường 

5;  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 

12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương 

1,50 0,20

2
Xây dựng nhà văn hóa Trung tâm 

TT Phú Thái
DVH 0,19 0,19 DGD Tờ 19 (45) TT Phú Thái

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương 
0,19

2.1.2.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,00 1,00 1,00

Cơ sở kinh doanh thương mại dịch 

vụ tổng hợp, khám chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe

DYT 1,00 1,00
LUC;DGT; 

DTL; 

Tờ 10 ( 1576, 

1577…1631...)
Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông 

báo số 634-TB/HU ngày 24/6/2022 của Ban 

Thường vụ huyện ủy Kim Thành về Cơ sở kinh 

doanh thương mại dịch vụ tổng hợp, khám chữa 

bệnh và chăm sóc sức khỏe

1,00

1.1.2.5 Đất cơ sở giáo dục DGD 12,53 12,53 12,53 0,00
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng
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Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

1
 Mở rộng trường Tiểu học Cộng 

Hòa (0.09 ha); 
DGD 0,70 0,61 0,09

DTT;;LUC; 

DGT

Tờ 6 

(148...365,265...267

…294…); Tờ 11( 

169,186…); Tờ 15 

(27)

Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 

1990/TB-HU ngày 25/3/2020 của Huyện ủy 

Kim Thành về kết quả khảo sát hệ thống cơ sở 

vật chất các trường học trên địa bàn huyện

0,09

2

 Mở rộng trường Trung học cơ sở 

Cộng Hòa (0.19 ha); Mở rộng 

trường mầm non Trung tâm Cộng 

Hòa (0.15 ha); 

DGD 1,56 1,22 0,34
DTT;;LUC; 

DGT

Tờ 6 

(148...365,265...267

…294…); Tờ 11( 

169,186…); Tờ 15 

(27)

Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công

0,34

3

Mở rộng Trường Tiểu học Thượng 

Vũ (0.31 ha);Mở rộng trường 

THCS (0.18 ha);Mở rộng trường 

mầm non (0.25 ha)

DGD 2,66 1,92 0,74
LUC; CLN; 

DTL;DGT

Tờ 6 (160, 163, 157, 

158, 136, 138, 147-

150, 156, 47, 56, 

40,…) tờ 15 (3291)

Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công

0,74

4

Mở rộng trường mầm non trung 

tâm (0.20ha);Mở rộng Trường 

THCS Cổ Dũng (0.38 ha đã thống 

kê vào hiện trạng, chưa làm thủ 

tục chuyển mục đích)

DGD 1,72 1,14 0,58
LUC Tờ 3(322,…375, 

413..); tờ 11(
Xã Cổ Dũng

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;

0,58

5

Mở rộng điểm trường mầm non 

Tuấn Việt ( 0.16 ha);Mở rộng 

trường Tiểu học Tuấn Việt (0.01 

ha);Mở rộng Trường Trung học cơ 

sở Tuấn Việt (0.55ha)

DGD 4,56 3,84 0,72
LUC; DTT

Tờ 10 (439); tờ 

5(1045…);tờ 7 

(1045)

Xã Tuấn Việt Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương

0,72
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý
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6

Xây dựng  điểm Trường Mầm non  

Kim Xuyên (0.41 ha); Mở rộng 

Trường tiểu học Phương Duệ 

(0.48 ha);Mở rộng  điểm Trường 

tiểu học Quỳnh Khê (0.13 ha)

DGD 2,26 1,24 1,02

LUC; CLN; 

DGT; DTL; 

DTT

Tờ 12  (106-115,148-

155,193-

197,230…260,,.); tờ 

5(1050,1064); tờ 10 

(23,24,25,301…)

Xã Kim Xuyên Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương

1,02

7
Xây dựng Trường Tiểu học Phúc 

Thành (1.50 ha)
DGD 1,50 1,50

LUC; DTL;

 DGT

Tờ 15 

(1372…1376…) Tờ 

15 (1186, 1185, 1179-

1184, 1204-1207, 

1287, 1299...); tờ 9 

(72…75…)

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 

1990/TB-HU ngày 25/3/2020 của Huyện ủy 

Kim Thành về kết quả khảo sát hệ thống cơ sở 

vật chất các trường học trên địa bàn huyện

1,50

8
Mở rộng Trường Mầm non  Trung 

tâm (0.31 ha)
DGD 0,31 0,31

LUC; DTL;

 DGT

Tờ 15 

(1372…1376…) Tờ 

15 (1186, 1185, 1179-

1184, 1204-1207, 

1287, 1299...); tờ 9 

(72…75…)

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyếtđịnh phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 3718/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 của UBND huyện Kim Thành

0,31

9
Mở rộng trường THCS Phúc 

Thành (0.03 ha);
DGD 0,71 0,68 0,03

LUC; DTL;

 DGT

Tờ 15 

(1372…1376…) Tờ 

15 (1186, 1185, 1179-

1184, 1204-1207, 

1287, 1299...); tờ 9 

(72…75…)

Xã Phúc 

Thành

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương
0,03

10

Mở rộng điểm Trường mầm non 

Trung tâm  (0.14 ha); Mở rộng 

điểm Trường mầm non thôn Phan 

Chi xã Kim Anh (0.08 ha);

DGD 0,22 0,22
CLN;NTS; 

DGT

Tờ 18 (96); Tờ 22( 

203); Tờ 8(467); Tờ 

17 (98,99);Tờ 19(…)

Xã Kim Anh

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công; 

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi 

tiết số 3719/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của 

UBND huyện Kim Thành 

0,22
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

11

Mở rộng Trường Tiểu học xã Kim 

Anh (0.05ha); Mở rộng điểm 

Trường mầm non thôn Lễ Độ xã 

Kim Anh (0.09 ha)ha); Mở rộng 

Trường trung học xã Kim Anh 

(0.15 ha)

DGD 1,79 1,5 0,29
CLN;NTS; 

DGT

Tờ 18 (96); Tờ 22( 

203); Tờ 8(467); Tờ 

17 (98,99);Tờ 19(…)

Xã Kim Anh
 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; 
0,29

12

Mở rộng điểm trường mầm non  

cơ sở 2 thôn Thiên Đông (0.50 

ha); Mở rộng điểm trường mầm 

non cơ sở 3 (0.01 ha); Mở rộng  

trường mầm non trung tâm (0.26 

ha)

DGD 0,77 0,77
HNK; CLN; 

NTS;DGT; 

DTL

Tờ 14 (320…322; 

474,590,1333…); Tờ 

15 (606-607, 626, 

713, 714, 627…); tờ 

16 (453,454,517…); 

tờ 17 (555)

Xã Kim Tân

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công; 

0,77

13

Mở rộng Trường Trung học cơ sở 

Bình Dân (0.33ha); Mở rộng 

Trường Tiểu học Bình Dân (0.38 

ha)

DGD 2,07 1,36 0,71
LUC; DTL; 

DGT; TCS

Tờ 7 (338, 

420,496...534, 535, 

570,…)

Xã Bình Dân
 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; 
0,71

14

Mở rộng điểm trường mầm non cơ 

sở thôn Kỳ Côi (0.30 ha);Mở rộng 

Trường THCS Tam Kỳ (0.37 ha)

DGD 1,84 1,17 0,67 DTT; DTL
Tờ 6 (170); Tờ 20 (5, 

132)
Xã Tam Kỳ

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;  

0,67

15

Xây dựng Trường mầm non Liên 

Hòa (0.45 ha); Mở rộng Trường 

mầm non Liên Hòa cơ sở thôn Bắc 

Thắng 2 (0.20 ha ) 

DGD 1,01 0,36 0,65
DTT;DGT; 

DTL

Tờ 4 (427, 373);Tờ 

7(691,701.. 

726,727…753); tờ 27 

(12); tờ 7 (961)

Xã Liên Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;    

0,65

10



Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

16

Mở rộng Truờng tiểu học cơ sở 2 

Ngũ Phúc  thôn Quảng Đạt (0.45 

ha); Mở rộng Truờng tiểu học Ngũ 

Phúc (0.09 ha);Mở rộng Trường 

Trung học cơ sở Ngũ Phúc (0.04 

ha);Mở rộng Truờng mầm non cơ 

sở 2 Điểm trường mầm non Quảng 

Đạt  (0.34 ha) 

DGD 0,92 0,92
LUC; CLN; 

DGT; DTL

Tờ 3 (319-321, 375, 

316…);    tờ 4 ( 

331,323,327,332,337,

336, 343, 346…349); 

tờ 32 (250…)

Xã Ngũ Phúc

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;  

0,92

17

 Mở rộng Trường Trung học cơ sở 

(0.37 ha); Mở rộng Trường THCS 

điểm Kim Khê cũ (0.05 ha);

DGD 1,58 1,16 0,42
LUC; DTL; 

CTS;DGT; 

DTT

 Tờ 8 

(372,354,401,355,38

7...); tờ 13 (28);  tờ 4 

(843); tờ 13 (29); Tờ 

8(287, 288, 314,325; 

369, 349)

Xã Kim Liên

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;  

0,42

18
Xây dựng Trường Tiểu học  xã 

Kim Liên (0.48ha)
DGD 0,48 0,48

LUC; DTL; 

CTS;DGT; 

DTT

 Tờ 8 

(372,354,401,355,38

7...); tờ 13 (28);  tờ 4 

(843); tờ 13 (29); Tờ 

8(287, 288, 314,325; 

369, 349)

Xã Kim Liên

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 

1990/TB-HU ngày 25/3/2020 của Huyện ủy 

Kim Thành về kết quả khảo sát hệ thống cơ sở 

vật chất các trường học trên địa bàn huyện

0,48

19

Mở rộng Trường Tiểu học (0.32 

ha);Mở rộng Trường THCS Kim 

Đính (0.03 ha)

DGD 1,83 1,48 0,35 LUC; DTL
Tờ 5 (430); Tờ 18 

(115)
Xã Kim Đính

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công;    

0,35
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất
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tích kế 

hoạch
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trạng
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

20

Mở rộng điểm Trường Mầm non 

Tân Tiến xã Đại Đức (0.34 ha);Mở 

rộng Trường Tiểu học cơ sở thôn 

Kim Định (0.19 ha); Mở rộng 

Trường Tiểu học cơ sở thôn Tân 

Tiến (0.02 ha);Mở rộng Trường 

THCS Đại Đức (0.08 ha)

DGD 0,62 0,62
LUC;DGT; 

DTL; DTT; 

MNC

Tờ 16 (309, 351, 310, 

353, 352, 311,…); Tờ 

1 (65,95,242.. 

199,212-215, 

228,229,238-240, 

248-250, 266...271, 

280)

Xã Đaị Đức

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công  

0,62

21

Mở rộng trường mầm non Đồng 

Gia (0.62 ha  ); Mở rộng trường 

mầm non Đồng Gia  cơ sở Cẩm La 

( 0.48 ha) 

DGD 2,23 1,13 1,10
CTS;LUC; 

DTL; MNC; 

ONT

Tờ 3 (474,590, 

1333...1088,1117,113

4…); tờ 17; tờ 16 

(314,266,313…347

…388, 262…)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND 

huyện Kim Thành về kế hoạch đầu tư công 

1,10

2.1.2.6 Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 2,29 2,29 2,29

1
Mở rộng sân vận động trung tâm 

xã
DTT 1,79 0,67 1,12

LUC; CLN; 

DTL; DGT

Tờ 05 ( 896-898,941-

943,990-992, 

1039...1044…1130)

Xã Tuấn Việt
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
1,12

2
Xây dựng sân thể thao thôn 

Dưỡng Thái Bắc
DTT 0,40 0,40

LUC; DTL; 

DGT

Tờ 15 (1102-1108; 

1128-1136…)

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 2067/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2019 của UBND huyện Kim Thành.

0,40

3 Mở rộng sân vận động xã DTT 1,21 0,64 0,57 LUC; CLN

Tờ 8 (79,81,102-

105,131-135,149-

154,172-175)

Xã Đaị Đức
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,57

4
Xây dựng sân thể thao thôn Kiến 

Lễ
DTT 0,20 0,20 LUC Tờ 8 (63,64….78) Xã Đaị Đức

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,20

2.1.2.7 Đất công trình năng lượng DNL 3,52 3,52 1,94 1,5812



Hạng mục công trình
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Đường dây và TBA 110KV Kim 

Thành (0,95 ha); Dự án và trạm 

biến áp 110KV Thanh Hà và 

nhánh rẽ (0,62 ha)

DNL 0,95 0,950

LUC; CLN 

DGT; DTL; 

TSC

Công trình theo tuyến

Xã Ngũ Phúc 

Xã Kim Anh;  

Xã Phúc 

Thành;  Xã 

Kim Xuyên;

Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; 

 Quyết định số 1384/QĐ-EVNNPC ngày 

21/5/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng; Quyết định số 3060/QĐ-BCT ngày 

09/10/2019 của Bộ công thương về Phê duyệt 

dự án TBA 110 kV Thanh Hà và nhánh rẽ

2
Dự án và trạm biến áp 110KV 

Thanh Hà và nhánh rẽ
DNL 0,62 0,620

LUC;  CLN;  

DGT; DTL
Công trình theo tuyến

Xã Phúc 

Thành; Xã 

Kim Xuyên; 

Xã Ngũ Phúc; 

Xã Kim Anh

 Nghi Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định số 3060/QĐ-BCT ngày 09/10/2019 của 

Bộ công thương về Phê duyệt dự án TBA 110 

kV Thanh Hà và nhánh rẽ

0,62

Xây dựng đường dây 35kV mạch 

kép lộ 371, 373 sau trạm 110kV 

Kim Thành ( 0,01 ha); Xây dựng 

đường dây 35kV mạch kép lộ 375, 

377 sau trạm 110kV Kim Thành 

(0,18 ha);

DNL 0,19 0,190 LUC; DTL Công trình theo tuyến

Xã Ngũ Phúc 

Xã Kim Anh   

Xã Kim Tân      

Xã Kim Đính, 

Nghi Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương;Nghị quyết số 

56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 

tỉnh Hải Dương; Quyết định phê duyệt phương 

án số 1852/QĐ-BCHD ngày 28/7/2020; 

0,19

4
Xây dựng mới và cải tạo đường 

dây 35KV nhánh Tam Kỳ Đại Đức   
DNL 0,13 0,130

LUC; HNK; 

CLN; NTS; 

DGT; DTL

Công trình theo tuyến

Xã Kim Liên; 

Xã Kim Tân; 

Xã Bình Dân

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định phê 

duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 4299/QĐ-

PCHD ngày 09/8/2019 Xây dựng đường dây 

trung thế và các TBA phân phối huyện Kim 

Thành năm 2022 

0,13

5
Đường dây và 220KV nhiệt điện 

Hải Dương- Trạm 500KV Phố Nối
DNL 0,81 0,810

LUC; CLN 

DGT; DTL; 
Công trình theo tuyến

Xã Cổ Dũng       

Xã Tuấn Việt     

Xã Thượng Vũ

 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

2112/QĐ-VENNT ngày 26/12/2018 của Tổng 

Công ty truyền tải điện lực Quốc gia về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

đường dây 220KV nhiệt điện Hải Dương   

0,81

1 0,95

3

13



Hạng mục công trình

Mã 
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tích 
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

6

Xây dựng đường dây trung thế và 

các TBA phân phối huyện Nam 

Sách, huyện Kim Thành năm 2022 

DNL 0,05 0,050
LUC; CLN; 

DGT; DTL
Công trình theo tuyến

Xã Đại Đức;   

Xã Tam Kỳ;  

Xã Kim Liên; 

Xã Kim Đính; 

Xã Liên Hòa 

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 

2440/QĐ-PCHD ngày 26/5/2021 của Công ty 

TNHH MTV Điện lực Hải Dương về Phê duyệt 

dự án Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Kim Thành năm 2022 

0,05

7

Xây dựng đường dây trung thế và 

các TBA phân phối huyện Kim 

Thành năm 2023 (0,15ha); Cải tạo 

ĐZ 371E8.15 từ cột 150 đến cột 

156, ĐZ 377E8.22 nhánh đi 

TGKTA, ĐZ 374E8.13 từ cột 32A 

đến cột 39 (0,12 ha); Xây dựng 

các công trình điện năng trên địa 

bàn huyện Kim Thành (0,50 ha)

DNL 0,77 0,770
LUC; DGT; 

DTL
Công trình theo tuyến Các xã, TT

 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 của Giám đốc 

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Về 

việc tạm giao kế hoạch ĐTXD và CBĐT năm 

2024 

0,77

2.1.2.8 Đất rác thải DRA 0,43 0,43 0,43

1
Xây dựng bãi rác thôn Bồ Nông xã 

Tuấn Việt
DRA 0,20 0,20 LUC Tờ 04 (116,127) Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,20

2
Điểm chung chuyển rác xã Cộng 

Hòa
DRA 0,03 0,03 LUC Tờ 7 (5) Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,03

3  Xây dựng bãi rác khu Đồng Kênh DRA 0,20 0,20 LUC Tờ 4 (384,420…525) Xã Đồng Cẩm
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,20

2.1.2.9 Đất tôn giáo TON 3,24 3,24 3,24

1

Mở rộng chùa Kim Liên ( đã thống 

kê vào hiện trạng nhưng chưa làm 

thủ tục chuyển mục đích)

TON 0,02 0,02 CLN; Tờ 11(38) Xã Cộng Hòa
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,02
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Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

2

Mở rộng chùa Quang Minh, chùa 

Liên Hoa, chùa Thiện( đã thống kê 

vào hiện trạng nhưng chưa làm thủ 

tục chuyển mục đích)

TON 0,26 0,26 LUC; DGT Tờ 6 (98, 153...693…) Xã Thượng Vũ
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,26

3

Mở rộng chùa Linh Ứng thôn Bắc 

( đã thống kê vào hiện trạng nhưng 

chưa làm thủ tục chuyển mục đích)

TON 0,18 0,18 LUC

Tờ 3 (658,691-

692,713,714,1175); 

Tờ 10 (209, 232)

Xã Cổ Dũng
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,18

4

Mở rộng chùa Kim Liên (0.04 ha), 

chùa Tiên Linh (0.01 ha), chùa 

Linh Quang (1.32 ha) ( đã thống 

kê vào hiện trạng nhưng chưa làm 

thủ tục chuyển mục đích)

TON 1,36 1,36 LUC

Tờ 24 

(249,250,281,283); 

Tờ 39 (130); tờ 7 

(23,26…258)

Xã Kim Xuyên
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
1,36

5
Mở rộng chùa Phúc Khê, chuà 

Kim Vân
TON 0,07 0,07 CLN; HNK

Tờ 8 (145); Tờ 3 

(347,348,356,18)
Xã Kim Liên

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,07

6

Mở rộng chùa Quang Minh (0.01 

ha đã thống kê vào hiện trạng 

nhưng chưa làm thủ tục chuyển 

mục đích), bãi đỗ xe chùa Quang 

Khánh thôn Dưỡng Mông (0.60 

ha) và chùa Quang Khánh thôn 

Quảng Đạt (0.30 ha đã thống kê 

vào hiện trạng nhưng chưa làm thủ 

tục chuyển mục đích)

TON 0,91 0,91 LUC; DTL

Tờ 9 

(363,364,365,51,232)

; Tờ 3 (213,215,261-

263,278-283,291….); 

Tờ 7 

(1,4,5,7,9,195,1203,1

122-1125,1133-

1135,1144-1154)

Xã Ngũ Phúc
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,91

7

Mở rộng chùa Thiện ( đã thống kê 

vào hiện trạng nhưng chưa làm thủ 

tục chuyển mục đích)

TON 0,01 0,01 LUC
Tờ 4 

(414,415,420,672)
Xã Kim Anh

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,01
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

8

Mở rộng chùa Khánh Quang (0.01 

ha), chùa Diên Khánh (0.06 ha), 

chùa Tân Đồng (0.01 ha) , chùa 

Quang Minh (0.19 ha) ( tất cả đã 

thống kê vào hiện trạng nhưng 

chưa làm thủ tục chuyển mục đích)

TON 0,27 0,27
LUC; CLN; 

NTS

Tờ 14 (1333,1334); 

Tờ 17(8,9,846,866-

868,884-

887,905,921,940,941

); Tờ 5(397,398, 

553,554)

Xã Kim Tân
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,27

9

Mở rộng chùa Đống Tổ ( đã thống 

kê vào hiện trạng nhưng chưa làm 

thủ tục chuyển mục đích)

TON 0,04 0,04 NTS;ONT Tờ 15 (73) Xã Bình Dân
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,04

10

Mở rộng chùa Vinh Khánh ( đã 

thống kê vào hiện trạng nhưng 

chưa làm thủ tục chuyển mục đích)

TON 0,02 0,02 LUC Tờ 3 (1625, 2041) Xã Liên Hòa
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,02

11 Mở rộng nhà thờ Đồng Kênh TON 0,10 0,10
CLN; DGT; 

DVH
Tờ 28 (134..) Xã Tam Kỳ

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,10

2.1.2.10 Đất nghĩa trang nghĩa địa NTD 4,75 4,75 4,22 0,53
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

Mở rộng nghĩa địa các thôn ( xã 

Lai Vu 0.48 ha; xã Cộng Hòa 0.22 

ha; xã Thượng Vũ 0.10 ha; ; xã 

Tuấn Việt 0.20 ha; xã Kim Xuyên 

0.15 ha; xã Phúc Thành 0.15 ha; 

xã Ngũ Phúc 0.20 ha;xã Kim Anh 

0.64 ha;xã Kim Liên 0.10 ha; xã 

Kim Tân 0.10 ha;  xã Kim Đính 

0.34 ha; xã Bình Dân 0.20 ha; xã 

Tam Kỳ 0.20 ha; xã Đồng Cẩm 

0.20 ha; xã Liên Hòa 0.10 ha; xã 

Đại Đức 0.10 ha)

NTD 3,54 3,54 LUC; DGT

xã Lai Vu (tờ); xã 

Cộng Hòa (tờ 3); xã 

Thượng Vũ (tờ 5); ã 

Tuấn Việt (tờ 2); xã 

Kim Xuyên (tờ 4); xã 

Phúc Thành (tờ 15) 

xã Ngũ Phúc (tờ 

14);xã Kim Anh 

(tờ,3,9);xã Kim Liên 

(tờ 7); xã Kim Tân (tờ 

14);  xã Kim Đính (tờ 

5); xã Bình Dân (tờ 

6); xã Tam Kỳ (tờ 7); 

xã Đồng Cẩm (tờ 5); 

xã Liên Hòa (tờ 3); xã 

Đại Đức (tờ 1)

Các xã

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương (3,39 ha);  Nghị 

quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (0,38 ha)  

3,01 0,53

Xây dựng nghĩa trang nhân dân tập 

trung xã Cổ Dũng
NTD 1,21 1,21 LUC; DGT

Tờ 5 (21223, 2073, 

2127,2185, 2184,-

2137,2074, 

2075,2186-2188) 

Tờ 8 (23-29,71-75; 

115-118)

Xã Cổ Dũng

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 62/QĐ-UBND ngày 

08/01/2014 của UBND huyện Kim Thành

1,21

2.1.2.11 Đất chợ DCH 11,96 11,96 10,36 1,60

1

Dự án đầu tư xây dựng chợ nông 

sản, cho thuê ki ốt của Doanh 

nghiệp tư nhân Hải Ninh

DCH 7,26 7,26

LUC;NTS;  

DGT; DTL; 

NTD

Tờ 6 (418-497; 506-

512...  526... 644 .... 

749) Tờ 7 (1037-

1040;1075- ….  

1526); tờ 11 (1-4; 25; 

26; 41;210; 421); Tờ 

10 ( 31-

33,70,71,109,110)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định chủ 

trương đầu tư số 314/QĐ-UBND ngày 

22/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

7,26
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

2
Xây dựng khu chợ dịch vụ thương 

mại xã Kim Tân
DCH 2,60 2,60

LUC; DGT; 

DTL

Tờ 16 (647-

649,666,683-685,703-

705,722-

724,748,749)

Xã Kim Tân

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Thông báo số 598-

TB/HU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy Kim Thành về chủ trương khảo sát, 

lập QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ 

dịch vụ thương mại Kim Tân

1,00 1,60

3 Xây dựng chợ xã Tuấn Việt DCH 1,20 1,20
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 5 

(1255,1257,1284...12

87,1315-1341,1367-

1371,1405…..)

Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; TB số 460-

TB/HU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy Kim Thành về chủ trương khảo sát, 

lập QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ 

dịch vụ thương mại Tuấn Việt 

1,20

4 Xây dựng Chợ xã Kim Đính DCH 0,90 LUC

Tờ 5 (435-438,473-

475,483,484,491…); 

tờ 6 ( 

294…312…354…)

Xã Kim Đính
Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  
0,90

2.1.3 Đất ở tại nông thôn ONT 332,73 29,64 303,09 295,48 7,61

1
Khu dân cư phía Tây thị trấn Phú 

Thái huyện Kim Thành  
ONT 50,00 50,00

LUC; HNK; 

CLN; NTS;

DGT; DTL;   

ONT; SON

Tờ 14 (920...968, 

1049...1107...1100….

; Tờ  17 (2- 619)           

Tờ 13 (1-816…); Tờ 

18(1-99

Xã Phúc 

Thành;  Xã 

Kim Xuyên

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

28//NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 3200/QĐ-

UBND ngày 13/12/2021 của UBND huyện 

Kim Thành về việc phê duyệt Điều chỉnh nhiệm 

vụ QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500  Khu dân cư mới 

phía Tây thị trấn Phú Thái ( phân khu B) huyện 

Kim Thành 

50,00
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

2
Khu dân cư mới  phía Bắc thôn 

Minh Thành  xã Lai Vu 
ONT 12,75 12,75

LUC; DGT; 

DTL
Tờ 8 (1,8,9….86,87) Xã Lai Vu

 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương (0,25 ha); Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (3,0 ha); Nghị quyết số 

28/NQ - HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

tỉnh Hải Dương (9,50 ha); Quyết định số 

3007/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết 

XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư mới phía Bắc thôn 

Minh Thành, xã Lai Vu, huyện Kim Thành 

12,50 0,25

3
Khu dân cư mới xã Cổ Dũng, giáp 

khu công nghiệp Kim Thành I 
ONT 13,50 13,50

LUC; DGT; 

DTL

Tờ 1 

(308….406…449…5

51…726…783…);  

tờ 2 (527…797); tờ 3 

( 31…58…207…); tờ 

4 (3...69....171…488)

Xã Cổ Dũng

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

1151/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết 

XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới  giáp khu công 

nghiệp xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành   

13,50
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

4
Khu dân cư mới thôn Vang Phan 

xã Tuấn Việt 
ONT 20,00 20,00

LUC; CLN 

DGT; DTL
Tờ 6 (185..969…) Xã Tuấn Việt

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương ( 15.0 ha); Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (5.0 ha); Thông báo số 

43/TB-VP ngày 17/10/2022 Thông báo kết 

luận của đồng chí phó chủ tịch thường trực Lưu 

Văn Bản tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh về 

phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư thôn Vang Phan xã Tuấn 

Việt 

20,00

5
Điểm dân cư mới trung tâm xã 

Kim Đính
ONT 15,77 15,77

LUC; CLN 

DGT; DTL

Tờ 5 (519,530,531-

542,554-577,587-

668….); Tờ 6 

(295...350...993….)

Xã Kim Đính

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;Quyết định số 

1343/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành Vv phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư mới 

trung tâm xã Kim Đính

15,77

6
Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm 

huyện Kim Thành   
ONT 44,87 44,87

LUC; DGT; 

DTL
Tờ 2,5,6 Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

3264/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND 

huyện Kim Thành Vv phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới xã 

Đồng Cẩm

44,87
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

6
Khu dân cư mới thôn Nại Đông xã 

Tam Kỳ 
ONT 19,84 19,84

LUC; CLN;  

NTS; DGT ; 

DTL

Tờ 7 (8,9,15-17,23-

450)
Xã Tam Kỳ

 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương (7,28 ha); Nghị 

quyết số 16/NQ - HĐND ngày 25/7/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (11.04 ha); Quyết định 

số 2655/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của 

UBND huyện Kim Thành về việc phê duyệt 

QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư mới 

thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành; 

Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 

21/9/2022 của UBND huyện Kim Thành về 

việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm 

dân cư mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện 

Kim Thành (Giai đoạn 2)

18,28 1,56

7
Khu dân cư mới Dưỡng Thái Nam, 

xã Phúc Thành 
ONT 3,09 3,09

LUC;HNK 

TMD;DGT

DTL ;DNL 

DGD; DVH 

Tờ 18 

(52..75..93..134…25

6)

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/4/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

2041/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND 

huyện Kim Thành V/v phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  Khu 

dân cư mới Dưỡng Thái Nam xã Phúc Thành 

3,09

8

Điểm dân cư mới ven sông An 

Thành thôn Dưỡng Thái Nam  xã 

Phúc Thành (điều chỉnh cục bộ các 

lô CX5, TTVH, CC13 thuộc QH 

chung XD đô thị Phú Thái) 

ONT 2,52 2,52
LUC; HNK;   

NTS; DGT; 

DTL; SON

Tờ 17 (745…775…); 

tờ 18 

(296,310….314..…3

37…348…439) 

Xã Phúc 

Thành

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương. Quyết định chủ 

trương đầu tư số  4064/QĐ-UBND ngày 31/12 

/2020 của UBND tỉnh Hải Dương ;

2,52
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

9

Xây dựng khu dân cư mới xã Phúc 

Thành giai đoạn 2 ONT 7,80 7,35 0,45 LUC;CLN

  Tờ 17 ( 264, 239, 

788, 338, 214, 358, 

359, 798-802, 790,  

632, 347)

Xã Phúc 

Thành

 Nghị quyết số 48//NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương ;  Nghị 

quyết số 28//NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết số 1392/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của 

UBND huyện Kim Thành;  

0,45

10
Xây dựng khu dân cư mới xứ Dộc 

Hạ xã Đồng Cẩm giai đoạn 2 
ONT 3,70 3,59 0,11

LUC; DGT; 

DTL

Tờ 7(2;1150-

1153;1185-

1187;1222-

1289;1354-

1358;1389-

1396;324)                                     

 Đồng Cẩm

Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 763/QĐ- 

UBND ngày 21/3/2017 của UBND huyện Kim 

Thành

0,11

11

Xây dựng khu dân cư mới phía 

Tây ven đường tránh cầu An 

Thành 

ONT 10,63 10,63

LUC:9.0; 

CLN:0.22; 

DGT: 0.68; 

DTL: 0.71; 

NTD:0.02

Tờ 2 (10-39), Tờ 3 

(310-312, 343, 357, 

377, 376, 399, 

417...689,704-729, 

726-740); Tờ 4 (8-13, 

33-35,46-49, 60-72, 

76-80, 89-93,105-

110, 120-125,136-

141,156-164, 173-

176,183-196, 206-

241, 250-254,262-

265,278-

280,290,291,304,305,

318-320, 

330,331,339-343, 

363)

Xã Kim Anh

 Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 

3017/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND 

huyện Kim Thành; Quyết định số 3163/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018 V/v phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu 

dân cư phía Tây ven đường tránh cầu An Thành

10,63
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

12

Xây dựng khu dân cư mới phía 

Đông ven đường tránh cầu An 

Thành 

ONT 10,72 10,72

LUC;CLN; 

NTS;DGT; 

DTL; NDT; 

MNC;ONT

Tờ 04 (4,14-16, 23-

28, 36-73, 72, 81-

287, 297-329)

Xã Kim Anh

 Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; 

 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết số 3016/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của 

UBND huyện Kim Thành; Quyết định số 

3862/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 V/v phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án khu dân cư phía Đông ven đường tránh 

cầu An Thành

10,72

13

Xây dựng khu dân cư mới xã Kim 

Anh ven đường tránh vị trí giáp 

cây xăng giai đoạn 2)

ONT 2,60 2,59 0,01 LUC;  

Kim Anh:  Tờ 7, tờ 8 

(201-288; 300-305, 

530, 343, 468, 398, 

351-356)                           

Ngũ Phúc: Tờ 08 

(361-365, 369, 385, 

Kim Anh, Ngũ 

Phúc

 Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

1204/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của UBND 

huyện Kim Thành

0,01

14

Xây dựng khu dân cư mới phía 

Đông ven đường tránh cầu An 

Thành giai đoạn 2 

ONT 8,38 8,38
LUC;DGT; 

DTL

Tờ 4 (442..595…); tờ 

3 (75…753…946...)
Xã Kim Anh

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiế số 

4828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND 

huyện Kim Thành 

8,38

15

Xây dựng khu dân cư mới phía 

Tây ven đường tránh cầu An 

Thành giai đoạn 2 

ONT 8,34 8,34
LUC;DGT; 

DTL

Tờ 3 (716…944...      

 Tờ 7 

(9..194,...262….)

Xã Kim Anh

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định Quy hoạch chi tiế số 1785/QĐ-

UBND ngày 9/8/2021 của UBND huyện Kim 

Thành 

8,34
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

16

Xây dựng khu dân cư mới xã Kim 

Anh ven đường tránh cầu An 

Thành  giai đoạn 2

ONT 4,99 4,99
LUC; DGT ; 

DTL

Tờ 7 (15, 29….71 

…288); Tờ 4 ( 

442,454…491, 522, 

544…546, 492,1012, 

669); Tờ 3 

(772,782…818, 829-

831, 849-855 , 

872…892, 912,913, 

927…946), Tờ 17 ( 

11,12,73,  239); tờ 7 

(72,192,1251 ), 

Xã Kim Anh

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định Quy hoạch chi tiết số 1678/QĐ-

UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện 

Kim Thành 

4,99

17

Xây dựng khu dân cư mới thôn 

Phan Chi  xã Kim Anh ( Ven 

đường trục Kim Xuyên, Kim Anh, 

Kim Liên) xứ Dộc Quýt  

ONT 8,00 8,00
LUC; DGT ; 

DTL

Tờ 

5(20…202…524…); 

tờ 9 (6…60…224…)

Xã Kim Anh

Nghị quyết số 56//NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

1288/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành V/v phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  Khu dân cư mới thôn 

Phan Chi xã Kim Anh 

8,00

18

Xây dựng khu dân cư xã Tam Kỳ  

huyện Kim Thành ( vị trí giáp 

Quốc lộ- đối diện UBND xã Tam 

Kỳ)

ONT 10,00 10,00
LUC;NTS; 

DGT ; DTL

Tờ 6 (240, 257-

260,273-793...)
Xã Tam Kỳ

Nghị quyết số 56//NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Thông báo số 505-

UB/TU ngày 24/11/2021 của Ban thường vụ 

tỉnh ủy tỉnh Hải Dương về chủ trương lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng một số khu dân cư mới 

trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022 ( đợt 1)

10,00

19
Điểm dân cư mới số 1 thôn Hợp 

Nhất ( cạnh UBND xã Lai Vu) 
ONT 2,59 2,59

LUC; CLN;  

NTS; DGT ; 

DTL

Tờ 7,8, (1....55) ( số 

thửa theo bản vẽ trích 

lục)

Xã Lai Vu

Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định chủ trương đầu tư số  4065/QĐ-UBND 

ngày 31/12 /2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

2,59

24



Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

20
Điểm dân cư mới thôn Minh Thành 

xã Lai Vu 
ONT 0,98 0,98

LUC; DGT; 

DTL; NTD
Tờ 9 Xã Lai Vu

Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định chủ trương đầu tư số  4063/QĐ-UBND 

ngày 31/12 /2020 của UBND tỉnh Hải Dương ; 

Quyết định phê duyệt chi tiết số 2338/QĐ --

UBND ngày 2/7/2020 của UBND huyện Kim 

Thành; 

0,98

21
Khu dân cư xã Cộng Hòa-Cổ 

Dũng giai đoạn 2
ONT 9,80 9,30 0,50 LUC

Xã Cổ Dũng Tờ 3 

(431...440, 518..545, 

608,702...772) 

Xã Cổ Dũng 

Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định số 800/QĐ --UBND ngày 30/3 /2019 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà đầu tư

0,50

22

Xây dựng khu dân cư mới xã Cộng 

Hòa giai đoạn 2 ONT 3,05 3,03 0,02 LUC; ONT Tờ 3 (999) Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 28//NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương 

 Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết số 11027/QĐ- UBND ngày 30/12/2016 của 

UBND huyện Kim Thành 

0,02

23
Điểm dân cư mới số 1 thôn Tường 

Vu xã Cộng Hòa
ONT 1,35 1,35

LUC; DGT; 

DTL

Tờ 6 

(622...698...795…)
Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

1149/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết 

XD tỷ lệ 1/500 điểm dân cư số 1 thôn Tường 

Vu xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành   

1,35

24
Điểm dân cư mới số 2 thôn Tường 

Vu xã Cộng Hòa
ONT 3,20 3,20

LUC;NTS 

DGT; DTL

Tờ 6 

(229….876,892…11

67…); tờ 17

Xã Cộng Hòa

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định số 

1147/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết 

XD tỷ lệ 1/500 điểm dân cư số 2 thôn Tường 

Vu xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành   

3,20
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

25
Khu dân cư mới thôn Tân Hưng xã 

Tuấn Việt 
ONT 10,41 10,41

LUC; CLN 

DGT; DTL
Tờ 5 (520…1337…) Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

1156/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết 

XD tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới thôn Tân 

Hưng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành  

10,41

26
Điểm dân cư nhỏ lẻ và xử lý xen 

kẹp
ONT 1,04 1,04

LUC; HNK; 

CLN

Tờ 2 (166, 

86,47,26,150, 114,); 

tờ 4 (494,72,168.. 

48,223,304, 423); tờ 

5(209,26); Tờ 6 

(60,395); Tờ 7 

(136,1...54,52); tờ 9 

(292, 293,294); tờ 8 ( 

242/1, 242/1;242/2, 

242/3,242/3,242/4, 

242/5,242/6,242/7,24

2/8,242/9242/10,242/

11,242/12,242/13,24

2/14,242/15 

Xã Lai Vu

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương (0.03 ha); Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (1.01 ha);

1,04

27
Xây dựng  điểm dân cư mới khu 

Đồng Hóp  
ONT 0,56 0,56 LUC Tờ 3 (507….693..) Xã Cổ Dũng

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương 0,56

28
Xây dựng  điểm dân cư mới khu 

Đồng Thầy 
ONT 1,99 1,99 LUC

Tờ 1 ( 

696..702…749…754

…); Tờ 3  (2...209...) 

Xã Cổ Dũng; 

Xã Thượng Vũ

 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt điều chỉnh  cục bộ quy hoạch chi tiết số 

3755/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND 

huyện Kim Thành.

  

 

1,69 0,30
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

29

Khu dân cư mới thôn Vang Phan, 

giáp trường mầm non trung tâm xã 

Tuấn Việt

ONT 5,00 5,00
LUC; HNK; 

CLN; NTS; 

DGT; DTL

Tờ 6 ( 868-899, 

926...994,1007...1018

, 1034...1067.. 

1297...)

Tờ 9 (130. 220... 243)

Tờ 12( 1115….1123, 

693….697, 

716...723….)

Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương ; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 5020/QĐ-UBND 

ngày 5/12/2018 của UBND huyện Kim Thành.

  

5,00

30
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 0,46 0,46

LUC; HNK; 

CLN; SKC; 

PNK

Tờ 27 (121); Tờ 

5(501); Tờ 6 (804); 

Tờ 22(19); Tờ 

9(1517); Tờ 

10(238,239,265); Tờ 

20(87); Tờ 

25(24,25,77); Tờ 16( 

52, 59,60,61,62); Tờ 

14( 254,255,259)

Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương (0.01 ha); Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (0.45ha);

0,46

31
Điểm dân cư mới thôn Phù Tải  xã  

Kim Đính (giai đoạn 2)
ONT 3,88 3,78 0,10 LUC

Tờ 5 

(612,625……858) 
Xã Kim Đính

Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định chủ trương đầu tư số  4067/QĐ-UBND 

ngày 31/12 /2020 của UBND tỉnh Hải Dương;  

0,10

32
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 0,26 0,26

LUC;HNK;  

CLN; DTL; 

PNK  

Tờ 15(91), tờ 21 

(199); tờ 32 (12,18), 

tờ 17 (49,133, 166); 

Tờ 5 (399,400,401); 

tờ 8 (910-912); tờ 

(459,460,502,503...)

Xã Kim Đính

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Nghị quyết số 

28NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND 

tỉnh Hải Dương(0,09ha).

  Quyết định phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết 

số 3150/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của 

UBND huyện Kim Thành

0,26
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

33 Điểm dân cư mới Xứ Đường Gia ONT 1,00 1,00
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 2 (713…792); tờ 

6 (10…142…)
Xã Đồng Cẩm

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định phê 

duyệt quy hoạch chi tiết số 54/QĐ-UBND ngày 

17/5/2010 của UBND huyện Kim Thành

1,00

34
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 0,25 0,25 LUC; CLN

Tờ 16 (457,496, 

102,103); tờ 17 ( 

1,2,5,6, 7-19, 21-27, 

33-43, 48, 

200,204,205,210,211, 

91,92,95,285-289)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương 0,25

35
Xây dựng điểm dân cư mới thôn 

Thượng Đỗ I ( đã GPMB)
ONT 0,44 0,44

 CLN; NTS; 

SKC; DGT; 

DTL; DNL; 

MNC

Tờ 10 (299, 1669-

1678, 299,393, 488, 

764, 1021); tờ 26 

(106, 1677, 117)

Xã Thượng Vũ

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;   

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

3335/QĐ-UBND ngày17/9/2018 của UBND 

huyện Kim Thành

0,44

36 Xử lý xen kẹp trong khu dân cư ONT 0,17 0,17 CLN; NTS
Tờ 21 (101); tờ 16 

(239)
Xã Thượng Vũ

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương 0,17

37

Xây dựng điểm dân cư mới thôn 

Thiện Đáp giai đoạn 2 (0,51 ha), 

thôn Phương Duệ (0,81 ha)

ONT 1,32 1,32
LUC; CLN; 

DGT; DTL

Tờ 10 

(1253...1262…1296; 

1306…1387…1437...

1477)

Xã Kim Xuyên

  Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 

12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

3495/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND 

huyện Kim Thành.

1,32
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

38
Điểm dân cư mới thôn Thiện Đáp  

xã Kim Xuyên 
ONT 12,93 12,93

LUC; CLN; 

DGT; DTL

Tờ 10 

(22…62…1167...120

4...)

Xã Kim Xuyên

 Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (4.93 

ha) ;  Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương (4.20 

ha) ; Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 

12/7/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (3.80 

ha) ; Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 

24/5/2022 của UBND huyện Kim Thành về 

việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  

8,00 4,93

39

Khu dân cư tái định cư và đấu giá 

quyền sử dụng đất ven Nút Giao 

lập thể xã Kim Xuyên.

ONT 5,00 5,00
LUC; CLN; 

DTL

Tờ 6 (294….343…);         

tờ 11 

(1….66…576…)

Xã Kim Xuyên

 Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

1165/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND 

huyện Kim Thành về việc phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết

5,00

40

Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp khu Má Thá, khu cửa ông 

Vang; khu cửa ông Thuần ( Bổ 

sung diện tích 2.61 ha)

ONT 2,66 2,66 LUC; CLN

Tờ 12 

(1…230…876…)   tờ 

7 

(1323…1361…1449

…1455…)

Xã Kim Xuyên

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương (2,61 

ha);  Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương (0,10 

ha); Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 

28/11/2022 của UBND huyện Kim Thành về 

việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư mới thôn Quỳnh Khê 2 xã Kim Xuyên 

huyện Kim Thành; Quyết định số 3406/QĐ-

UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện 

Kim Thành về việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ 

lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Quỳnh Khê 1 xã 

Kim Xuyên huyện Kim Thành;

2,66
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch
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tích 
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

41

Điển dân cư thôn Cống Khê khu 

Đống Cao ( trước cửa UBND xã 

Kim Khê cũ ) giai đoan 2

ONT 2,00 2,00
LUC; CLN 

NTS; DGT; 

DTL

Tờ 5 (15,19, 20-74); 

Tờ 3 ( 349-364)                   

Tờ 4 

(415,443,473,504, 

587, 612-614, 

453,484, 827, 871, 

882, 103, 

1031,1050…..) 

Xã Kim Liên

Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của 

HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

4128/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND 

huyện Kim Thành;

2,00

42

Các điểm dân cư nhỏ thôn Cổ 

Phục Bắc, Cổ Phục Nam và xử lý 

xen kẹp ( Bổ sung diện tích 1.87 

ha)

ONT 3,39 3,39
LUC:HNK; 

CLN; NTS

Tờ 14 (79,80.); Tờ 4 

(1643);Tờ 20 

(46;663); Tờ 24 (112; 

86);  Tờ 22 ( 14;18); 

Tờ 7 (585-587); Tờ 4 

(473,871), tờ 24 

(86,463,449); tờ 15 

(570); tờ 8 ( 

649,650…716,717,74

0, 1143)

Xã Kim Liên

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương (1,87 

ha); Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

13/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương (1,20 

ha); Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 

25/7/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương (0,32 

ha); Quyết định phê duyệt chi tiết số 2362/QĐ-

UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kim 

Thành;

3,39

43

Xây dựng các điểm dân cư mới xã 

Kim Anh ( thôn Tân Thành 0.69 

ha, thôn Văn Minh 0,47 ha)

ONT 1,16 1,16
LUC; CLN 

NTS; DGT; 

DTL

Thôn Tân Thành Tờ 7 

( 153; 168,181, 203, 

211 ,202);  Tờ 8 ( 

444; 484; 491)                               

Tờ Thôn Văn Minh 4 

( 520, 521... 570)

Xã Kim Anh

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4654/QĐ-

UBND ngày 03/11/2015 của UBND huyện 

Kim Thành; Quyết định số 1030/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022 của UBND huyện Kim Thành 

về việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 

điểm dân cư mới thôn Tân Thành xã Kim Anh 

huyện Kim Thành;

1,16
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất
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tích kế 
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

44

Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp trong khu dân cư ( thôn Lễ Độ 

1 điểm, thôn Văn Minh 2 điểm, 

thôn Quang Khải 1 điểm, thôn Tân 

Thành 1 điểm ) ( Bổ sung diện tích 

1.14 ha)

ONT 1,96 1,96
LUC;HNK; 

CLN; NTS;  

PNK

Tờ 18 (92,158), tờ 24 

(55, 71, 82,136,174-

176); tờ 23 (99), tờ 

15 (02, 196-200, 309, 

373); tờ 8 

(948,977...1050; ); 

Tờ 8 (501); tờ 20 

(25,33,34) tờ 22 ( 

219); tờ 27 (42); tờ 

25 (18); tờ 26 

(75,76); tờ 20 (72); tờ 

9 (27 3); tờ 19 

(62,89); tờ 20 (33); tờ 

4(74, );tờ 5 (369, 

410) 

Xã Kim Anh

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (0.17 ha); Nghị quyết 

số 28/NQ - HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (0.65 ha);

1,96

45

Các điểm dân cư mới xứ Ao Chầu 

thôn Phú Nội (0,70 ha); cạnh nhà 

văn hóa thôn Phong Nội (0,30 ha)

ONT 1,00 1,00
LUC; CLN; 

DGT; DTL

Tờ  6 (674-

678,673,702-705, 

727-730,757-

760,797,836); Tờ 10 

(140,158…207);

Tờ 3 (1278, 1312-

1316;1340-

1348;1377-1414; 

1443)

Xã Bình Dân

 Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

3361/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND 

huyện Kim Thành

1,00

46
Khu dân cư mới thôn Hải Ninh, xã 

Kim Tân
ONT 6,90 6,90

LUC; CLN; 

DGT; DTL

Tờ 13 (92…125…); 

Tờ 14 ( 

576…1105…)

Xã Kim Tân

Nghị quyết số 56//NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 505-

UB/TU ngày 24/11/2021 của Ban thường vụ 

tỉnh ủy tỉnh Hải Dương về chủ trương lập quy 

hoạch chi tiết xây dựng một số khu dân cư mới 

trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022 ( đợt 1)

6,90
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Hạng mục công trình

Mã 
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Dự án

47
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 1,20 1,20 LUC;CLN

Tờ 15 ( thửa: 791, 

804, 833, 834, 835, 

836, 814, 813, 805, 

789, 881, 629, 668, 

648, 649, 650);  Tờ 

31( thửa: 69, 70, 42, 

41); Tờ 32( thửa 124, 

124); Tờ 37( thửa 17, 

112). Tờ 48 (thửa 

13); Tờ 50 ((thửa 79); 

tờ 15(thửa 843, 844, 

851, 873, 889, 906)

Xã Kim Tân
Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương;   
1,20

48
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 1,00 1,00 LUC; CLN 

Tờ 18( 89,157); tờ 4 

(168,169,170,186,42

8,429,430,400,447,44

8,462,463,495-

498,518-520,540-

557)

Xã Liên Hòa
Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương;   
1,00

49 Điểm dân cư mới xứ Đống Dừa  ONT 3,20 3,20

LUC; DTL; 

DGT; CLN 

NTS;  HNK;  

NTD

Tờ 7(460…627…) Xã Tam Kỳ

 Nghị quyết số 28/NQ - HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

1989/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND 

huyện Kim Thành.

3,13 0,07
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

50
Xây dựng điểm dân cư mới sau 

trạm y tế (giai đoạn 2) 
ONT 1,76 1,76

LUC; NTS; 

CLN; HNK

Tờ 2 

(1080…1100…); tờ 3 

(1401…1412…1438

…) 

Xã Đại Đức

 Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

2919/QĐ-UBND ngày 27/7/2016; Quyết định 

phê duyệt quy hoạch chi tiết số  2913/QĐ-

UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Kim 

Thành

.

1,76

51
Điểm dân cư thôn Văn Thọ (0,94 

ha), Kiến Lễ xã Đại Đức (1,38 ha)
ONT 2,12 2,12

LUC; DGT: 

DTL

Tờ 3 (1452…1461; 

1…66…); Tờ 8 

(1073…1076; 

1108…1116…)

Xã Đại Đức

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương;   

Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 

12/5/2022 của UBND huyện Kim Thành về 

việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư mới thôn Kiến Lễ xã Đại Đức huyện 

Kim Thành;  Quyết định số 1029/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022 của UBND huyện Kim Thành 

về việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 

điểm dân cư mới thôn Văn Thọ xã Đại Đức 

huyện Kim Thành           

1,62 0,50

52
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen 

kẹp
ONT 1,20 1,20 HNK; CLN

Tờ 32 (95...), tờ 25 

(47...); tờ 26 

(2,3….32)

Xã Đại Đức

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương;   Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương;

1,20

2.1.4 Đất ở đô thị ODT 57,15 57,15 57,04 0,11

1

Xây dựng khu dân cư mới phía 

Đông thị trấn Phú Thái  (Nam 

đường 20/9- khu B) 

ODT 17,02 17,02
LUC; DGT; 

DTL; MNC

Tờ 30 (50-370,978-

988…)
TT Phú Thái

  Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; 

Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022 của UBND huyện Kim Thành Vv 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Khu dân cư mới phía Đông thị trấn Phú 

Thái

17,02
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

2
Xây dựng khu dân cư mới phía 

Đông thị trấn Phú Thái ( Khu A)  
ODT 39,79 39,79

LUC; CLN; 

NTS;DGT; 

DTL; RAC; 

MNC

TT Phú Thái (Tờ 

28,30,31);                     

Xã Kim Liên (Tờ 3 

(1…40…); Tờ 4 ( 

723….1248…);            

Xã Kim Anh (Tờ 5 ) 

TT Phú Thái; 

Xã Kim Liên; 

Xã Kim Anh

  Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

24/12/2020 của HĐND tỉnh Hải Dương;  Nghị 

quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 củ a 

HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định số 

3104/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND 

huyện Kim Thành Vv phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phía 

Đông thị trấn Phú Thái

39,79

3 Xử lý xen kẹp ODT 0,34 0,34 CLN; PNK

Tờ 20 (4, 81), tờ 5 

(73,91); tờ 6 

(11,12,…34... 59,60); 

tờ 11 (30); tờ 13 

(42,68, 231,232); tờ 

28 (501-506, 

511,513, 517-

523,531-535, 540 ); 

tờ 7( 196); tờ 17 

(66,67)

TT Phú Thái

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương (0.06ha);  Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương (1.01 ha);

0,23 0,11

2.1.5 Đất tín ngưỡng TIN 0,49 0,49 0,49 0,00

1 Xây dựng đình An Thái TIN 0,24 0,24
 NTS; DVH

Tờ 21( 43,70) TT Phú Thái

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1390/QĐ-

UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyên Kim 

Thành

0,24

2 Mở rộng đình thôn Kỳ Côi TIN 0,25 0,25 LUC;DTT Tờ 3 (1084,1085…) Xã Tam Kỳ
Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; 
0,25

2.2
Công trình dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất
64,81 64,81 55,97 8,84

2.2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 23,82 3,42 20,40 17,62 2,78
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

1

Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh 

vật liệu xây dựng của Công ty 

HNG tại xã Thượng Vũ

TMD 1,21 1,21 HNK Tờ 2 (2) Xã Thượng Vũ

Quyết định chủ trương đầu tư số  2812/QĐ-

UBND ngày 12/8 /2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

1,21

2

Trung tâm kinh doanh vật liệu xây 

dựng, thiết bị nội thất và dịch vụ 

vận tải của Công ty TNHH thương 

mại Phương Nam tại xã Ngũ Phúc 

TMD 1,60 1,60 LUC; DTL; 

Tờ 10 (83-185,214-

239,258-264,289-

324, 342-370,397-

398…)

Xã Ngũ Phúc

Nghị quyết số 25/NQ - HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số 2626/QĐ-

UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương

1,60

3

Xây dựng cơ sở kinh doanh thiết bị 

nội thất và vật liệu xây dựng của 

Công ty TNHH Thiên Hoàng Lan 

giai đoạn 2

TMD 1,08 1,06 0,02 LUC

Tờ 7 (1601, 1585, 

1586, 1570, 1571, 

1552, 1642, 1553, 

1537,1520,1496, 

1521,1474, 14723, 

1453,1495,1519, 

1551)  

Tờ 11 (14, 31-33, 46-

50)

Xã Đồng Cẩm

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định chủ trương đầu tư số 3436/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Hải Dương; 

0,02

4

Xây dựng cơ sở kinh doanh ô tô, 

xe máy và xe đạp điện của Công ty 

TNHH Ngọc Linh giai đoạn 2

TMD 2,84 1,40 1,44
LUC;DGT; 

DTL

Tờ 7 

(1487…1498…1510

…1514…1596…); tờ 

1 1 (3…43…) 

Xã Đồng Cẩm

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; 

Quyết định chủ trương đầu tư số 96/QĐ-

UBND ngày 08/1/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương

1,44
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

5

Xây dựng Trung tâm tổ chức sự 

kiện thương mại và dịch vụ tổng 

hợp của Công ty cổ phần thương 

mại Hoàng Minh Quân HD

TMD 2,39 2,39
LUC; DGT; 

DTL; MNC

Tờ 7 (1162-1168; 

1199-1202; 1232-

1236; 1261-1264; 

1297-1299; 1328-

1330;1300-1331; 

1326-1329; 1360-

1363; 1395-1400; 

1427-1430; 1455-

1458-1460; 1475-

1479)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số  2768/QĐ-

UBND ngày 06/8 /2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

2,39

6

Xây dựng cơ sở sản xuất kinh 

doanh đồ gỗ, nhà hàng ăn uống và 

kinh doanh hàng điện tử của công 

ty TNHH Khánh Ngọc Hưng

TMD 1,60 1,60

LUC;HNK; 

DGT;DTL; 

MNC

Tờ 7 

(1168,1202,1204, 

1236,1237,1264,126

5, 1300, 1301,1331-

1335, 

1363,1364,1400,140

1, 1431-1443, 1458-

1461, 14761478…)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định chủ trương đầu tư số 3386/QĐ-

UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương  

1,60

7

Phòng giao dịch Đồng Gia- 

Agribank Chi nhánh huyện Kim 

Thành Hải Dương II  

TMD 0,50 0,50
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 2 (158, 159, 180, 

178, 179, 203, 204, 

205, 270)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 30/6/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số 1081/QĐ-

UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương

0,50

8

Dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 

sửa chữa bảo dưỡng, trông xe ô tô 

Đồng Gia của Công ty cổ phần vật 

tư Hà Nội giai đoạn 2

TMD 0,69 0,69 LUC

Tờ 7 (1587... 

1603….1643); tờ 11 

(15…51….)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương (0.69 ha);

Quyết định chủ trương đầu tư số 3278/QĐ-

UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương

0,56 0,13
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

9

Dự án đầu tư Cơ sở kinh doanh 

thương mại và dịch vụ tổng hợp 

của Công ty TNHH TYZ

TMD 1,79 1,79 LUC;  MNC

Tờ 4 

(213…236…288…3

09…); tờ 5 

(310…337..364…39

6…426…)   

Xã Kim Liên

Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định chủ 

trương đầu tư số 3180 /QĐ-UBND ngày 22/10 

/ 2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

1,79

10

Khu đất thu hồi của Công ty 

TNHH MTV xi măng Vicem 

Hoàng Thạch

TMD 0,15 0,15
TMD; DGT; 

DTL
Tờ 8 (11) TT Phú Thái

Công văn số 3071/UBND-VP ngày 23/11/2016 

của UBND tỉnh Hải Dương v/v triển khai TB 

số 371/TB-TU ngày 15/11/2016 của tỉnh ủy 

Hải Dương          

0,15

11

Dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp 

khu vui chơi giải trí và dịch vụ 

thương mại tại xã Kim Anh của 

Công ty TNHH đầu tư thương mại 

và dịch vụ An Thành

TMD 0,90 0,90
LUC; 

DGT;DTL
Tờ 4 (3…16…67…) Xã Kim Anh

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương; Công 

văn số 1319/SKHĐT-ĐT, ĐT&GSĐT ngày 

11/9/2018 của Sở Kế hoạch đầu tư ,

0,90

12

Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn 

uống, dịch vụ lưu trú của Công ty 

TNHH Diệp Anh Nhi (được 

chuyển đổi từ Hộ kinh doanh 

Phạm Công Tú ) (Đợt 2)  

TMD 1,00 0,96 0,04
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 2 ( 5-25; 31-33; 

39), tờ 4 (35)
Xã Kim Anh

Nghị quyết số 48/NQ - HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết 

định chủ trương đầu tư số 3494/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương; 

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 

2864-QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND 

huyện Kim Thành;Thông báo chấp thuận số 

1348/TB-UBND ngày 25/8/2017 của UBND 

huyện Kim Thành

0,04

13

Xây dựng cơ sở KDVLXD và 

DVTM tổng hợp của Công ty 

TNHH TM ĐT và DV vận tải 

Bình Minh

TMD 1,35 1,35
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 6 (797…816…); 

tờ 7 ( 

330…378…407…)

 Xã Tam Kỳ

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định chủ 

trương đầu tư số 3009/QĐ-UBND ngày 

06/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

1,35
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

14

Cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu 

xây dựng và hàng nông sản tại xã 

Tuấn Việt của ông Đào Văn Dũng 

TMD 0,68 0,68 LUC; DTL

Tờ 8 (1,24-32, 73-86, 

131-143, 205-207, 

264)

Xã Tuấn Việt

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định chủ trương đầu tư số 1998/QĐ-

UBND ngày 18/6/2019 của UBND huyện Kim 

Thành

0,68

15

Dự án bến bãi kinh doanh VLXD 

và khu vui chơi giải trí và dịch vụ 

thương mại của ông Nguyễn Văn 

Thiện 

TMD 3,01 3,01
SKC; DTL; 

NTS

Tờ 13 (86); tờ 9 

(166)
Xã Ngũ Phúc

 Quyết định chủ trương đầu tư số 4731/QĐ-

UBND ngày 29/12/2020 của UBND huyện 

Kim Thành
3,01

16

Xây dựng trung tâm vui chơi giải 

trí, kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

nhà hàng của bà Hứa Thị Thương

TMD 0,38 0,38

LUC; HNK   

CLN; NTS; 

DGT; DTL

Tờ 5 (201, 274,275, 

288-293,314…330, 

879,880)

Xã Kim Liên

 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số 1160-QĐ-

UBND ngày 6/4/2020 của UBND huyện Kim 

Thành;

0,38

17

Xây dựng Bến thủy nội địa của 

công ty cổ phần VLXD Bình 

Dân

TMD 1,30 1,30
HNK ; 

DGT; DTL

Tờ 9 ( 336,337, 354, 

355, 405, 406, 452, 

475, 499, 526, 543, 

556, 557, 567, 568, 

580, 581, 422)

Xã Bình Dân

Quyết định chủ trương đầu tư số 3436/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương; GCNĐT số 04121000464 ngày 

29/11/2010 của UBND tỉnh HD; Quyết định số 

1489/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

huyện Kim Thành V/v phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến thủy nội địa Bình 

Dân của công ty cổ phần VLXD Bình Dân

1,30
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

18

Bến bãi kinh doanh than và vật 

liệu xây dựng của công ty cổ 

phần đầu tư thương maị Trường 

Thịnh Phát

TMD 1,35 1,35  NTS;DTL Tờ 5 (2,13..) Xã Bình Dân

Quyết định chủ trương đầu tư số 3431/QĐ-

UBND ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương; Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 

09/7/2021 của UBND huyện Kim Thành V/v 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 Bến Bến bãi kinh doanh than và vật liệu 

xây dựngcủa công ty cổ phần đầu tư thương 

maị Trường Thịnh Phát 

1,35

2.2.2
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp
SKC 31,17 8,45 22,72 17,41 5,31

bỏ

1

Xây dựng cơ sản xuất bao bì hộp 

giấy, cho thuê nhà xưởng,văn 

phòng và ki ốt của công ty TNHH 

đóng tầu Thành Long 

SKC 1,04 1,04
HNK;CLN; 

NTS; DGT

Tờ 6 ( 17-47,…)         

  Tờ 7 (484, 532-536)
Xã Kim Xuyên

Quyết định chủ trương đầu tư số  2783/QĐ-

UBND ngày 07/8 /2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

1,04

2 Công ty cổ phần Trung Kiên SKC 3,40 3,40
LUC;HNK 

DGT; DTL

Tờ 7( 1393- 1398- 

1470...) Tờ 12 ( 9- 

315...) 

Xã Kim Xuyên

Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương (2,40ha); Nghị 

quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số  3300/QĐ-

UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương ;                                                                    

3,40
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

3

Xây dựng cơ sở gia công hàng 

may mặc xuất khẩu và kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp của Công ty 

TNHHMTV may mặc Hùng Gia 

SKC 3,95 3,95
LUC; DGT; 

DTL

Tờ 8( 1025,1026…); 

tờ 10(18... 

45….269…) 

Xã Ngũ Phúc

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định chủ 

trương đầu tư số  4026/QĐ-UBND ngày 30/12 

/2020 của UBND tỉnh Hải Dương ;
3,95

4

Xây dựng nhà máy SX và gia công 

hàng may mặc xuất khẩu của Công 

ty TNHH một thành viên Quốc tế 

LV (giai đoạn 2)

SKC 5,62 5,37 0,25
LUC; CQP; 

DTL; ONT

Tờ 8  

(288,231,232,259,26

0,290,291….)
Xã Kim Anh

Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh số 

2615/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND 

tỉnh Hải Dương và Thông báo số 230/TB-

UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự 

án

0,25

5

Xây dựng nhà máy kết cấu thép 

cho thuê nhà xưởng của Công ty 

CPXD kỹ thuật Tín Phát

SKC 2,54 2,54
LUC; DGT; 

DTL; MNC

Tờ 

5(753…755…789…

864…); tờ 8 

(10….151…) 

Xã Kim Liên

Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của 

HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định chủ trương 

đầu tư số  3489/QĐ-UBND ngày 24/11 /2020 

của UBND tỉnh Hải Dương

2,54

6

 Xây dựng Nhà máy sản xuất bao 

bì mang phức hợp VITA của Công 

ty cổ phần Quốc tế VITA 

SKC 3,79 1,98 1,81
LUC; NTS; 

DGT; DTL

Tờ 7 

(1533…1550…1600

…) 

Tờ 11 

(8…47…275…)

Xã Đồng Cẩm

 Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/20218 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định chủ trương đầu tư số 94/QĐ- 

UBND ngày 8/1/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

1,81

7

Dự án cơ sở gia công tôn thép 

tổng hợp  của Công ty TNHH TM 

Trương Nhài giai đoạn 2

SKC 2,38 1,1 1,28
LUC;NT; 

DGT; DTL

Tờ 7 

(1483…1506…1560

…1594…); Tờ 11 

(2…4…41... 210)

Xã Đồng Cẩm

Nghị quyết số 56/NQ - HĐND ngày 

08/12/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương;

Quyết định chủ trương đầu tư số 95/QĐ-

UBND ngày 08/1/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

1,28
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Vị trí trên bản đồ 

địa chính
STT Diện 

tích

 (ha)

Sử dụng từ 

các loại đất

Năm 

2022 

chuyển 

sang 

(ha)

Đăng ký 

mới năm 

2023 

(ha)

Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

8
Mở rộng trạm cấp nước ngoài bãi 

sông 
SKC 0,04 0,04 HNK Tờ 1(68) Xã Cộng Hòa

Quyết định phê duyệt QH chi iết số 995/QĐ-

UB ngày 04/4/2017 của UBND huyện Kim 

Thành

0,04

9
Nhà máy nước sạch Tuấn Việt 

công suất 25.000 m3/ngđ 
SKC 1,00 1,00

LUC;CLN; 

NTS; DTL

Tờ 13 

(693…697,716…733

..739)

Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo chấp 

thuận số 410-TB/HU ngày 6/10/2021 của 

UBND huyện Kim Thành; Thông báo số 461-

TB/HU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy Kim Thành về đầu tư xây dựng Nhà 

máy nước sạch Liên Hòa công suất 25.000 

m3/ngđ

1,00

10

Trạm đẩy nước  thô phục vụ nhà 

máy nước Tuấn Việt công suất 

25.000 m3/ngđ  

SKC 0,05 0,05
LUC;HNK; 

NTS; DTL
Tờ 13 (739) Xã Tuấn Việt

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Thông báo chấp 

thuận số 411-TB/HU ngày 6/10/2021 của 

UBND huyện Kim Thành; Thông báo số 461-

TB/HU ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ 

huyện ủy Kim Thành về đầu tư xây dựng Nhà 

máy nước sạch Liên Hòa công suất 25.000 

m3/ngđ

0,05

11
Nhà máy nước sạch xã Liên Hòa 

công suất 25.000 m3/ngđ  
SKC 2,00 2,00

LUC; DGT; 

DTL

Tờ 6 

(813..815…925…10

22)

Xã Liên Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

56/NQ - HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 

tỉnh Hải Dương;Thông báo số 458-TB/HU 

ngày 18/2/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy 

Kim Thành về về đầu tư xây dựng Nhà máy 

nước sạch Liên Hòa công suất 25.000 m3/ngđ

2,00
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)

Diện 

tích 

hiện 

trạng
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Vị trí trên bản đồ 
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

12

Trạm đẩy nước  thô phục vụ nhà 

máy nước Liên Hòa công suất 

25.000 m3/ngđ  

SKC 0,05 0,05 HNK

Tờ 6 

(861,894…959,893,8

10..)

Xã Liên Hòa

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 

56/NQ - HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND 

tỉnh Hải Dương;TB số 458-TB/HU ngày 

18/2/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Kim 

Thành về về đầu tư xây dựng Nhà máy nước 

sạch Liên Hòa công suất 25.000 m3/ngđ

0,05

13

Xây dựng Nhà máy sản xuất bánh 

kẹo và lá kim ăn liền của Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu Thiên 

Thuận Phát 

SKC 5,31 5,31 NKH Tờ 18 ( 18)
Xã Phúc 

Thành
GCNQSDĐ số AG390792 ngày 12/02/2007 5,31

2.2.3 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 21,69 21,69 20,94 0,75

1
Vùng khai thác khoáng sản xã 

Bình Dân, Liên Hòa
SKS 12,75 12,75

LUC; HNK; 

DGT; 

DTL;MNC

Xã Bình Dân Tờ 9 

(555….603…655...); 

tờ 12( 1..4…) Xã 

Liên Hòa Tờ 14 

(67….99…..119…15

3...…183…333…) 

Xã Bình Dân 

Xã Liên Hòa

Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

 Quyết định chủ trương đầu tư số 4341/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương

12,00 0,75

2
Vùng khai thác khoáng sản xã 

Bình Dân, Liên Hòa
SKS 8,94 8,94

LUC; 

HNK;DTL  

MNC;DGT

 Xã Bình Dân Tờ 12 ( 

3…7…27...) Xã Liên 

Hòa Tờ 14 

(180…199…377…3

88…)

Xã Bình Dân 

Xã Liên Hòa

Nghị quyết 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh Hải Dương;  Quyết định chủ 

trương đầu tư số 4239/QĐ-UBND ngày 

02/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương

8,94

2.3 Các khu vực sử dụng đất khác 25,65 25,65 25,65 0,00

2.3.1 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 21,04 21,04 21,04 0,00
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Hạng mục công trình

Mã 

loại 

đất

Diện 

tích kế 

hoạch

 (ha)
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tích 

hiện 

trạng

 (ha)
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Vị trí trên bản đồ 

địa chính
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Đăng ký 

mới năm 
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Địa điểm Văn bản pháp lý

Dự án

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng Xứ 

Năm Ràng và xứ Đồng Sau thôn 

Bùng Dựa; Dáng diều Quang Phan

NTS 4,74 4,74
LUC; HNK; 

CLN; DTL

Tờ 2 

(1198……1236..); tờ 

5 (1…81…177…);    

tờ 6 

(567…594……693

…715…792…964…

1143…)

Xã Tuấn Việt
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương (1.11 ha)
4,74

2

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng Xứ 

Đồng Ba Quà, Xứ Đồng Vị, Xứ 

Đầu Bàng, Xứ Rộng Làng, Xứ 

đồng Cống, Xứ Đồng Me, Xứ 

Canh Đồng, Xứ Ông Lậu, Xứ 

Ngòi Đầy

NTS 5,00 5,00
LUC; HNK;  

DTL

Tờ 8 (792, 822-855, 

867-872, 884-891….)

 Tờ 12 (4-30, 42-49, 

56-62, 72-77, 92-99... 

192), 

 Tờ 6 (883, 

884….1073)

Xã Liên Hòa

Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của 

HĐND tỉnh Hải Dương;

Thông báo chấp thuận số 125/TB-UBND ngày 

29/11/2010 của UBND huyện Kim Thành 

5,00

3
Dự án nuôi trồng thủy sản của ông 

Ngô Văn Tuấn
NTS 11,30 11,30  HNK;  DTL Tờ 14 (1-4)  Xã Liên Hòa

Thông báo chấp thuận số 1796-TB/HU ngày 

6/12/2017 của UBND huyện Kim Thành 
11,30

2.3.2 Đất nông nghiệp khác NKH 4,61 4,61 4,61 0,00

1

Dự án Chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy 

sản của ông Ngô Đình Thiện tại xã 

Kim Tân

NKH 4,61 4,61
LUC; DGT;  

DTL
Tờ 6 (41,42.....132....)  Xã Kim Tân

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/7/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương;

Thông báo chấp thuận chủ trương dự án  số 

1115/TB-UBND ngày 9/6/2020 của UBND 

Huyện  Kim Thành 

4,61
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