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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Đất đai giữ vị trí và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là tư liệu sản xuất 

vừa là đối tượng sản xuất của nông nghiệp và cũng là nơi xây dựng các công 

trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, dân sinh và an ninh quốc phòng.  

Để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh quan và môi 

trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá thì công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò rất 

quan trọng. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua thời gian thực hiện, đã giải 

quyết được cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong phương án quy hoạch sử dụng đất, 

đáp ứng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của, nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, các cấp, các lĩnh vực, cũng như nhu cầu về đất ở cho nhân dân.  

Thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013, tại Khoản 2, Điều 37 quy định “Kỳ 

kế hoạch cấp Quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch đất Quốc phòng, An ninh là 05 

năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm” và khoản 2, Điều 42 

quy định: “Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện”.  

Do đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Rạch Giá triển khai thực hiện “Lập kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021”. 

2. Mục đích, yêu cầu của lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020;  

- Xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành trong năm 2021 để 

đưa ra phương án kế hoạch sử dụng khả thi; 

- Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh trong kế hoạch sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính; 

- Làm cơ sở để cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  

- Tạo căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 cho các đối tượng sử dụng đất 

trên địa bàn thành phố; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phải phù hợp với điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2021 của thành phố; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 phải đảm bảo quy trình, quy phạm về 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Đất đai;  

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 
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- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;  

- Nghị Quyết số 79/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-

2020) tỉnh Kiên Giang; 

- Nghị Quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân 

tỉnh Kiên Giang về việc danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải 

điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 về việc bổ sung 

Danh mục cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa; đất rừng 

phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Công văn số 819/UBND-KT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện; 

- Công văn số 680/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện; 

- Công văn số 684/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án 

đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021. 

* Cơ sở thông tin, tư liệu: 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá được phê duyệt tại 

Quyết định số 680/QĐ-UBND, ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang; 

- Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 

Rạch Giá đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt; 

- Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực và hộ gia đình, cá nhân 

trong năm kế hoạch 2021 của thành phố; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2017-2020; 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 thành phố Rạch Giá. 

- Nghị Quyết số 291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân 

tỉnh Kiên Giang về việc danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và Danh mục dự án phải 

điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Nghị Quyết số 320/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân 

tỉnh Kiên Giang về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự 

án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân 
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tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

4. Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

Nội dung lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được quy định tại 

Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước. 

- Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai. 

Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu, loại đất được phân bổ, được xác định, 

được xác định bổ sung trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện như 

sau: 

Bảng 1: Danh mục chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ và cấp huyện xác định 
 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu được 

phân bổ 

Chỉ tiêu được 

xác định 

Chỉ tiêu được  

xác định bổ sung 

I Loại đất     

1 Đất nông nghiệp NNP x 0 x 

1.1 Đất trồng lúa LUA x 0 x 

 
Trong đó: Đất chuyên trồng 

lúa nước 
LUC x 0 x 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK x 0 x 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN x 0 x 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH x 0 x 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD x 0 x 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX x 0 x 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS x 0 x 

1.8 Đất làm muối LMU x 0 x 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0 x 0 

2 Đất phi nông nghiệp PNN x 0 0 

2.1 Đất quốc phòng CQP x 0 0 

2.2 Đất an ninh CAN x 0 0 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK x 0 0 

2.4 Đất khu chế xuất SKT x 0 0 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN x 0 0 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD x 0 x 



4 

 

    

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu được 

phân bổ 

Chỉ tiêu được 

xác định 

Chỉ tiêu được  

xác định bổ sung 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC x 0 x 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 

 
SKS x 0 x 

2.9 

Đất  phát  triển  hạ  tầng  cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 

 
DHT x x 0 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT x 0 0 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL x 0 x 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA x 0 x 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT x 0 x 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT x 0 0 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC x 0 x 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
DTS x 0 x 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG x 0 0 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON x 0 0 

2.19 
Đất  làm  nghĩa  trang,  nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD x 0 x 

2.20 
Đất  sản  xuất  VLXD, làm đồ 

gốm 
SKX 0 x 0 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0 x 0 

2.22 
Đất K h u  vui  chơi,  giải  trí 

công cộng 
DKV 0 x 0 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0 x 0 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0 x 0 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0 x 0 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 x 0 

3 Đất chưa sử dụng CSD x 0 0 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN x 0 0 

5 Đất khu kinh tế* KKT x 0 0 

6 Đất đô thị* KDT x 0 0 

II Khu chức năng*     

1 Khu vực chuyên trồng lúa nước KVL 0 x 0 

2 
Khu  vực  chuyên  trồng  cây 

công nghiệp lâu năm 

 
KVN 

 
0 

 
x 

 
0 

3 Khu vực rừng phòng hộ KPH 0 x 0 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Chỉ tiêu được 

phân bổ 

Chỉ tiêu được 

xác định 

Chỉ tiêu được  

xác định bổ sung 

4 Khu vực rừng đặc dụng KDD 0 x 0 

5 Khu vực rừng sản xuất KSX 0 x 0 

6 Khu  công nghiệp,  CCN KKN 0 x 0 

7 
Khu  đô thị-thương mại-dịch 

vụ 
KDV 0 x 0 

8 Khu du lịch KDL 0 x 0 

9 
Khu ở, làng nghề, sản xuất 

phi nông nghiệp nông thôn 
KON 0 x 0 

 

Trong đó,   x: được phân bổ, được xác định, được xác định bổ sung. 

         0: không được phân bổ, không được xác định, không được xác định bổ sung. 

          *: không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên, 

5. Tổ chức thực hiện và sản phẩm giao nộp 

5.1. Tổ chức thực hiện 

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Kiên Giang. 

- Cơ quan thẩm định: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND thành phố Rạch Giá. 

- Cơ quan chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố.    

- Cơ quan phối hợp: Các phòng, ban và UBND cấp phường/xã. 

- Thời gian thực hiện: Đến hết tháng 12 năm 2021. 

5.2. Sản phẩm giao nộp 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang       20 bộ 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (tỷ lệ 1/10.000)  20 bộ 

- Đĩa CD lưu trữ dữ liệu        20 đĩa 
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PHẦN I 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Thành phố Rạch Giá nằm ở bờ biển phía Tây của Tổ Quốc, cách thành phố 

Hồ Chí Minh 248km, Cần Thơ 150km, Long Xuyên 70km, thị xã Châu Đốc 

130km, Vị Thanh 50km, Hà Tiên 90km và cửa khẩu Xà Xía (biên giới VN - 

Campuchia) 100km. Thành phố Rạch Giá là nơi tập trung những đầu mối giao 

thông quan trọng như: Cảng, sân bay, quốc lộ, đường biển, đường sông. Với lợi 

thế địa kinh tế, Thành phố đã được xác định là đầu mối của tam giác phát triển 

Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên và có ý nghĩa về an ninh - quốc phòng trong tiến 

trình phát triển KT - XH của tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. 

Thành phố Rạch Giá là Trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên 

Giang, có vị trí như sau: 

 

Hình 1: Bản đồ địa giới hành chính thành phố Rạch Giá 

 +  Phía Tây Bắc giáp huyện Hòn Đất; 
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 +  Phía Đông Bắc giáp huyện Tân Hiệp; 

 +  Phía Nam, Đông Nam giáp huyện Châu Thành; 

 +  Phía Tây giáp vịnh Rạch Giá, 

Thành phố Rạch Giá có 11 phường và 01 xã đơn vị hành chính trực thuộc, 

1.1.1. Địa hình, địa mạo 

 Thành phố Rạch Giá có địa hình bằng phẳng và thấp, có nhiều kênh rạch 

chảy qua. Khu vực xây dựng thành phố có cao độ từ 1,4  2,3m. Khu vực ruộng 

có cao độ từ -0,2  0,6m. Địa hình có hướng thấp dần từ Tây sang Đông và từ 

Bắc xuống Nam với độ dốc nhỏ 0,1  0,2%. 

1.1.2. Khí hậu 

Thành phố Rạch Giá nằm trong vùng khí hậu Đồng Bằng Nam Bộ, có hai 

mùa rõ rệt. Mùa khô và mùa mưa. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nói chung khí hậu ở 

đây có nền nhiệt độ cao, hầu như quanh năm ít thay đổi, mùa khô trùng với mùa 

ít mưa. 

Nhiệt độ trung bình năm: 27,30 C. 

- Mùa mưa: Tại khu vực Tỉnh Kiên Giang có lượng mưa khá lớn. Mưa bắt 

đầu từ tháng 5 đến tháng 11, kéo dài trong 7 tháng. Tháng ít mưa nhất là tháng 

11. Lượng mưa trung bình tháng 11 là từ 30  40mm. Với thời gian mưa từ 2  

3 ngày. Còn từ tháng 5  10 lượng mưa không chênh nhau nhiều lắm với 15  

30 ngày mưa, ở mức 200  300mm/tháng. 

Lượng mưa trung bình năm: 2000  2200mm. 

Độ ẩm không khí trung bình năm: 82%. 

1.2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Theo tài liệu điều tra về thổ nhưỡng, đất thành phố Rạch Giá gồm các 

nhóm chính sau: 

* Đất phèn (S)   

Phân bố rải rác trên khu vực xã Phi Thông, phường Vĩnh Thông, phường 

Vĩnh Hiệp, phường Vĩnh Quang, phường Vĩnh Lạc, phường An Hoà và phường 

Rạch Sỏi. Nhóm đất phèn thường có hàm lượng hữu cơ cao, mật độ phân giải 

thấp, ít biến động giữa các tầng đất, được hình thành do sản phẩm bồi tụ phù sa 

với vật liệu sinh phèn, phát triển mạnh ở môi trường đầm mặn khó thoát nước. 

Thành phần cơ giới nặng, đại bộ phận là sét, ướt, dẻo, dính. 

* Đất mặn (M)   
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Phân bố chủ yếu ở xã Phi thông, phường Vĩnh Thông và phường Vĩnh 

Quang. Nhóm đất mặn nhìn chung có độ phì tiềm tàng cao đất có phản ứng 

trung tính, ít chua, hàm lượng đạm trung bình, được hình thành qua quá trình 

phù sa lấn biển, do ảnh hưởng nước mặn biển theo thủy triều tràn vào hoặc do 

mạch nước ngầm mặn, tuỳ điều kiện thoát mặn mà đất bị mặn nhiều, mặn trung 

bình hay mặn ít. Thành phần cơ giới nặng, thành phần cấp hạt sét (0.002 mm) 

thông thường cát và limon gần như tương đương. 

* Đất phù sa (P)   

Đây là loại đất phổ biến lớn nhất phân bố tập trung ở những phường, xã 

nông nghiệp như: xã Phi Thông, phường Vĩnh Thông, phường Vĩnh Hiệp, 

phường Vĩnh Quang, phường An Bình và phường Vĩnh Lợi.  

Đất phù sa ở thành phố Rạch Giá chủ yếu là đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ 

vàng, được hình thành qua quá trình bồi tụ từ sản phẩm phong hóa đồi núi do tác 

động của sông và biển đồng thời với vật chất từ nước ngầm, các ô xít sắt, nhôm 

hình thành nên phẫu diện đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng, đốm rỉ. Đất phù 

sa đốm rỉ có thành phần cơ giới nặng đến trung bình, có độ phì nhiêu cao, ít hạn 

chế đối với sản xuất nông nghiệp. 

* Đất nhân tác (Nt)   

Nhóm đất nhân tác trên địa bàn thành phố có diện tích khá lớn, đặc biệt ở 

các khu lấn biển. Đất nhân tác được hình thành do sự phát triển đô thị dưới tác 

động của con người, có đặc điểm từ tầng mặt đến độ sâu lớn hơn 0,5m. Hình 

thành bởi sự tích luỹ chất thải của đô thị và sự đào đắp khi phát triển đô thị. 

1.2.2. Tài nguyên nước 

1.2.2.1. Nguồn nước mặt 

Nguồn nước mặt của thành phố Rạch Giá rất dồi dào, được cung cấp gián 

tiếp từ sông Hậu qua kinh Rạch Giá - Long Xuyên, Rạch Giá - Hà Tiên và mưa, 

Chất lượng nước mặt từ sông Hậu nhìn chung là tốt, hàm lượng phù sa trung 

bình khoảng 250g/m3. Do nằm ở cuối nguồn nên khả năng cung cấp nước ngọt 

trên địa bàn thành phố bị hạn chế dẫn đến đất đai bị nhiễm phèn và nhiễm mặn. 

Chất lượng nguồn nước mặt bị chi phối bởi tác động tổng hợp của các yếu 

tố: lũ và thủy triều, được thể hiện qua các chỉ tiêu đánh giá mức độ phèn và mặn. 

Nước mặt thường bị nhiễm phèn vào đầu mùa mưa và nhiễm mặn vào cuối mùa 

khô. 

1.2.2.2. Nguồn nước ngầm 

Theo tài liệu điều tra mực nước ngầm của trường Đại học Cần Thơ và kết 

quả khoan tìm nước ngầm của chương trình nước nông thôn tỉnh Kiên Giang, 

thành phố Rạch Giá có nguồn nước ngầm gốc biển, hàm lượng muối sắt cao từ 

1-4%, độ pH từ 6-7, nên khả năng khai thác phục vụ sinh hoạt rất hạn chế, khu 

vực thành phố có thể khai thác sử dụng được ở độ sâu trên 60 mét. 
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Nước sinh hoạt tại thành phố Rạch Giá có 3 khu vực khác nhau: 

- Khu vực sử dụng nước mặt sau khi tự lắng lọc gồm: xã Phi Thông, 

phường Vĩnh Thông và phường Vĩnh Hiệp.  

- Khu vực sử dụng nước sinh hoạt do nhà máy nước cung cấp gồm: các 

phường nội thị như Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Bảo, Vĩnh 

Lạc. Nguồn nước đựơc lấy từ kinh Rạch Giá - Long Xuyên qua hồ chứa ở 

phường Vĩnh Thông, sau khi xử lý được dẫn đến các hộ dân. 

- Khu vực sử dụng nguồn nước ngầm do trạm cấp nước Rạch Sỏi cung cấp  

gồm phường: An Hoà, An Bình, Rạch Sỏi, Vĩnh Lợi. 

1.2.3. Tài nguyên biển 

Thành phố Rạch Giá có bờ biển dài 15 km, nước từ các sông, kinh rạch của 

vùng tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu đổ ra nên nước biển ven bờ chứa nhiều 

phù sa bồi lắng do vậy không có bãi tắm.  

Vùng biển Rạch Giá được xác định là ngư trường giàu tiềm năng của tỉnh, 

tạo cho thành phố có thế mạnh về kinh tế biển. Với ngư trường rộng lớn, nguồn 

thuỷ sản đa dạng, phong phú, trữ lương khai thác lớn, một số loại thuỷ sản có trữ 

lượng cao như: Cá Liệt, cá nục, cá trích, cá thu, cá ngừ…một số loại có giá trị 

kinh tế cao dùng để xuất khẩu như: Cá nhám, cá gọc, cá đường. Ngoài cá, tôm, 

biển Rạch Giá còn có nhiều sò huyết, hải sâm. Các món ăn chế biến từ các loại 

hải sản vùng biển Rạch Giá là những món ăn ngon, bổ có tiếng. 

Ngành khai thác thủy sản được chú trọng đầu tư nhất là các phương tiện 

đánh bắt xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá, sản lượng khai thác hàng năm tăng. 

Tuy nhiên hiện nay với cường độ khai thác cao, những phương tiện đánh bắt lạc 

hậu, đánh bắt ven bờ là chủ yếu. Vì vậy việc chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác 

hải sản là yêu cầu cần thiết nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản lâu dài và bền vững. 

1.2.4. Tài nguyên nhân văn và du lịch 

 Nhân dân thành phố Rạch Giá có truyền thống đấu tranh cách mạng góp 

phần giành độc lập tự do cho đất nước, lao động sáng tạo trong sự nghiệp xây 

dựng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Tinh thần đó đã đựợc ghi dấu với những di 

tích lịch sử nổi tiếng qua các thời đại như: đền thờ Nguyễn Trung Trực, mộ nhà 

thơ yêu nước Huỳnh Mẫn Đạt, bảo tàng Kiên Giang. Các di tích văn hoá: chùa 

Phật Lớn, chùa Láng Cát, đình Vĩnh Hoà, chùa Quang Đế, chùa Tam Bảo kiến 

trúc độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc. 

Thành phố Rạch Giá là nơi cộng đồng người Hoa, người Khơ-me cùng 

người Kinh sinh sống tạo nên nét rất đặc trưng Nam Bộ. Hàng năm diễn ra nhiều 

lễ hội truyền thống, đặc biệt là các ngày lễ, kỷ niệm, ngày giỗ các danh nhân, 

anh hùng dân tộc.  

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020 tỉnh Kiên Giang 

thì rạch Giá là Trung tâm phát triển vùng, vừa là nơi tiếp đón khách và phân 
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phối khách cho các vùng khác. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ có cảng hàng 

không, cảng biển. nhiều di tích lịch sử, di tích văn hoá thu hút khách du lịch 

tham quan như: Đình Nguyễn Trung trực, Chùa Tam Bảo, Chùa Phật Lớn, Đình 

Vĩnh Hoà, Bảo tàng tỉnh, Miếu bà Thiên Hậu, …Trong những năm gần đây 

Công viên văn hoá An Hoà được đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí phục 

vụ cho khách tham quan trong và ngoài tỉnh. 

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1.1. Thương mại, dịch vụ 

Tập trung quản lý sắp xếp trật tự mua bán kinh doanh tại các chợ, trung tâm 

thương mại; triển khai các biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu hàng hoá, bình 

ổn thị trường trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và trong giai đoạn 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh phát triển, đăng ký thành lập mới trên địa bàn. Tổng mức bán lẻ 

hàng hoá và doanh thu dịch vụ 22.104 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 40,6% kế 

hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ.  

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, hàng giả trước. Trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các hành vi lợi dụng 

tình hình dịch bệnh găm hàng, đầu cơ nâng giá, không niêm yết giá và bán 

không theo giá niêm yết. 

1.2. Công nghiệp, xây dựng  

Sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, các ngành 

phát triển khá như: vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản xuất lương thực, 

thực phẩm,,, giá trị sản xuất ngành công nghiệp 3.204 tỷ đồng, đạt 48,5% kế 

hoạch, tăng 1,23% so với cùng kỳ. 

Quan tâm thực hiện các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển trên địa 

bàn thành phố. Ước đạt 6.316 tỷ đồng, đạt 56,19% kế hoạch, tăng 6,47% so 

cùng kỳ, Hoàn thành rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn (nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp thành phố quản lý). 

Tổng vốn XDCB thành phố quản lý là 313,45 tỷ đồng. Trong đó: vốn kế 

hoạch đầu tư công là 295,73 tỷ đồng; vốn giao dự toán là 17,72 tỷ đồng. Ước 

đến ngày 30/6/2020, thi công có giá trị khối lượng hoàn thành là 177,94/313,45 

tỷ đồng, đạt 56,76% kế hoạch, tăng 7,66% so với cùng kỳ; giải ngân thực hiện là 

115,50/313,45 tỷ đồng, đạt 36,84% kế hoạch (giảm 2,42% so cùng kỳ); đã quyết 

toán hoàn thành 36 công trình với giá trị là 46,19 tỷ đồng, Giá trị sản xuất ngành 

xây dựng 3.775 tỷ đồng, đạt 53,09% kế hoạch, tăng 10,28% so cùng kỳ. 

1.3. Nông nghiệp, thủy sản 

Giá trị sản xuất 2.442 tỷ đồng, đạt 57,43% kế hoạch, tăng 0,49%, Vụ lúa 

Đông-Xuân, đã thu hoạch dứt điểm 5.496,82 ha, năng suất bình quân 7,25 

tấn/ha, sản lượng 39.875 tấn; chỉ đạo, hướng dẫn gieo sạ, chăm sóc vụ lúa Hè-
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Thu, đến nay diện tích đã gieo sạ 4.856/5,490,4 ha, đạt 88,6%. Sản lượng khai 

thác thuỷ sản 119.968 tấn, đạt 57,13% kế hoạch, giảm 4,2% so với cùng kỳ; 

nuôi thuỷ sản 300 tấn, đạt 40% kế hoạch, giảm 11,7% so cùng kỳ. Tổng số tàu 

thuyền trên địa bàn thành phố 1.909 chiếc, công suất 1.230.939 cv, với khoảng 

19.589 lao động. 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Công văn số 660/UBND-KTCN ngày 14/5/2020 

của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo cấp trên về chống khai thác hải sản trái 

phép, không báo cáo và không theo quy định, nhất là trong việc thực hiện Quyết 

định số 954/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành 

quy trình xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản và 

các hành vi vi phạm khác phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình; phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắp đặt thiết bị giám sát hành trình 

trên tàu cá theo quy định. 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm 

theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố; tiếp tục 

theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo công tác tái đàn lợn; chỉ đạo thực 

hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố về 

thực hiện quản lý nuôi chim yến trên địa bàn thành phố. 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phi Thông theo Bộ 

tiêu chí nâng cao (ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 

21/3/2019 của UBND tỉnh). 

1.4. Tài chính, tín dụng 

Thu ngân sách thành phố ước đến 30/6/2020 là 361,3/810,37 tỷ đồng, đạt 

44,58% giảm 3,72% so cùng kỳ (trong đó, thu tiền sử dụng đất 107,54/200 tỷ 

đồng, đạt 53,77%); chi ngân sách 316,28/726,69 tỷ đồng, đạt 43,52% kế hoạch, 

giảm 11,03% so với cùng kỳ. 

Hoạt động ngân hàng chính sách xã hội: Tổng nguồn vốn hoạt động 154,32 

tỷ đồng; dư nợ cho vay 150,62 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn 3,65%. 

1.5. Công tác quản lý đô thị 

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và cấp phép các công trình theo quy 

định; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND thành phố 

về việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 

phố về “tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đô thị”. 

Tổ chức triển khai công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 

thành phố Rạch Giá; thực hiện công tác kiểm tra các trường hợp phân lô, tách 

thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép, gắn 

với rà soát, báo cáo công tác quản lý đất công trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo 

thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi 

trường; chăm sóc tốt công viên, cây xanh; nạo vét các hố ga nhằm giảm ngập 

úng trong mùa mưa; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 

về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã 

được xác nhận kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường đơn giản; thực hiện việc cấp 
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giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân 

theo Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. 

2. Văn hóa - Xã hội 

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng học 

kỳ II năm học 2019-2020. 

Tổ chức khám và điều trị bệnh cho 193.921 lượt người. Tập trung chỉ đạo, 

kiểm tra, theo dõi, giám sát diễn biến và phòng chống các loại dịch bệnh. Thành 

phố được tỉnh công nhận 07/12 Trạm y tế phường, xã đạt chuẩn quốc gia (tăng 

04 trạm so với cuối năm 2019). Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm ở các phường, xã, cơ sở sản xuất kinh 

doanh chế biến thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn. 

Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động và các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; các hoạt động tuyên truyền 

phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, đã phản ánh 729 lượt tin, bài các loại; 

548 lượt công văn, thông báo của Thành ủy, UBND thành phố; cộng tác trên 

sóng Đài Phát thanh và truyền hình Kiên Giang, với 375 tin, bài. 

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được tập trung 

chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả, nhất là trong thời gian 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, đến nay thành phố chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID 19, kịp 

thời hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP cho 1.123 đối tượng người có công, 

4.742 đối tượng bảo trợ xã hội, 848 người thuộc hộ nghèo, 2,413 người thuộc hộ 

cận nghèo, với tổng số tiền 11.164 tỷ đồng, đạt 100%; Đồng thời, vận động các 

Công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm.... Trong và ngoài địa 

bàn thành phố, với tiền mặt trên 220 triệu đồng, Lắp đặt 03 cây ATM gạo trên 

150 tấn gạo và phát hỗ trợ cho khoảng 29,500 lượt bà con; phát 49.433 khẩu 

trang, 5.062 phần quà (trị giá trên 1,5 tỷ đồng) cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch 

bệnh COVID-19. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với 

Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát tiền hỗ trợ cho 1.287 người bán vé số 

trên địa bàn, với số tiền 1,16 tỷ đồng. 

 3. Công tác tôn giáo, dân tộc  

Tình hình dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, các chức sắc, tín đồ tôn giáo 

yên tâm hành đạo và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Chỉ đạo 

UBND các phường, xã thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đưa ra khỏi danh 

sách người có uy tín và bình chọn, xét công nhận bổ sung, thay thế người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, kết quả có 30 người (trong đó, 22 

người dân tộc khmer, 08 người dân tộc Hoa). Tổ chức thăm và tặng quà cho 22 

người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Canh 

Tý năm 2020 và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập 

đoàn thăm, tặng quà 05 cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại Lễ Phật đản, Phật lịch 2536 

năm 2020, với tổng số tiền 23,5 triệu đồng. 
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4. Quốc phòng - an ninh; công tác thanh tra - tư pháp  

 4.1. Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương 

 Duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu hai cấp; tăng cường luyện tập các 

phương án, phối hợp các lực lượng tuần tra canh gác giữ gìn an ninh khu vực, 

TTATXH trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), phúc tra 

lực lượng, phương tiện, dự bị động viên (DBĐV), tổ chức tập huấn, huấn luyện 

các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn 

sàng chiến đấu được nâng lên. Thực hiện tốt công tác tuyển, chọn và gọi công 

dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao (170/170 công dân); công tác phúc tra, nắm 

nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021 được 12.504 công dân (phường 

Vĩnh Thanh Vân làm điểm phúc tra được 1.109 công dân). Tổ chức tổng kết 

công tác động viên quân nhân dự bị và bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2019; 

công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; thực hiện tốt các hoạt 

động “Tết Quân - Dân” năm 2020. Chỉ đạo lực lượng tham gia chữa cháy rừng 

tại xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, với 85 đồng chí tham gia. 

4.2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm 

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ 

bản ổn định; tập trung chỉ đạo công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã 

hội kết hợp tổ chức tốt các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối, 

an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn và các ngày lễ, tết, 

Tội phạm hình sự phát hiện 126 vụ (giảm 45), đã khám phá 119/126 vụ (đạt 

94,4%), bắt 174 đối tượng tội phạm. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, 

chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông; tai nạn giao thông xảy ra 17 vụ 

(giảm 01), làm chết 04 người (giảm 01), bị thương 15 người (tăng 01), thiệt hại 

tài sản khoảng 79 triệu đồng; xảy ra 06 vụ cháy (tăng 04), không thiệt hại về 

người, thiệt hại tài sản khoảng 3,7 tỷ đồng; kịp thời tiếp nhận và xử lý tin báo, tố 

giác tội phạm. Thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Đề án số 01 về 

giáo dục cảm hóa đối tượng và Đề án cho vay vốn tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ 

đạo triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an 

toàn xã hội tai phường Vĩnh Quang và phường Vĩnh Hiệp. 

Chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác Công an bảo đảm tuyệt 

đối an ninh, an toàn phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
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PHẦN II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 TP Rạch Giá được UBND tỉnh Kiên 

Giang phê duyệt tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 18/3/2020  

Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đạt được như sau: 

1.1. Nhóm đất nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 đất nông nghiệp 

có diện tích là: 6.803,54 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 7.054,51 ha thì năm 

2020 phải giảm 250,97 ha (chuyển sang đất phi nông nghiệp). Ước tính đến 

tháng 12/2020 là 7.049,47 ha chỉ giảm được 5,04 ha so với năm 2019, đạt 2,01% 

so với kế hoạch được duyệt. Cụ thể như sau:  

- Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 5.888,69 ha, 

so với hiện trạng năm 2019 là 6.040,87 ha thì năm 2020 phải giảm 152,18 ha. 

Ước tính đến tháng 12/2020 là 6.039,23 ha, chỉ giảm được 1,64 ha so với năm 

2019, đạt 1,08% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 là 79,93 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 149,31 ha thì năm 2020 phải 

giảm 69,38 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 149,31 ha, đạt so với kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

801,31 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 832,99 ha thì năm 2020 phải giảm 

31,68 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 829,60 ha, chỉ giảm được 3,39 ha so 

với năm 2019, đạt 10,70% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

31,34 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 31,34 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2020, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

2,27 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 2,27 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2020, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 đất phi nông 

nghiệp có diện tích là: 3.751,82 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 3.267,05 ha 

thì năm 2020 cần phải tăng 484,77 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 3.272,14 

ha chỉ giảm được 5,09 ha so với năm 2019, đạt 1,05% so với kế hoạch được 

duyệt. Cụ thể như sau:  

- Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 19,22 ha, 

so với hiện trạng năm 2019 là 27,37 ha, thì năm 2020 cần phải giảm 8,15 ha. 
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Ước tính đến tháng 12/2020 là 27,37 ha, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 20,83 ha, so 

với hiện trạng năm 2019 là 19,99 ha, thì năm 2020 cần phải giảm 0,84 ha. Ước 

tính đến tháng 12/2020 là 19,99 ha, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất khu công nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 

1,75 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 1,75 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất thương mại dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 

137,25 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 33,74 ha thì năm 2020 cần phải tăng 

103,51 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 33,74 ha, không biến động so với hiện 

trạng, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

năm 2020 là 35,60 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 36,08 ha cần phải giảm 

0,48 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 36,08 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2019, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

1.161,27 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 1.031,46 ha thì năm 2020 phải tăng 

129,81 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 1.032,24 ha, chỉ tăng được 0,78 ha so 

với năm 2019, đạt 0,6% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất có di tích lịch sử- văn hoá: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 là: 2,29 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 2,29 ha, không biến động so với 

hiện trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 

là: 7,43 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 7,43 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 161 

ha, so với hiện trạng năm 2019 là 152,91 ha thì năm 2020 phải tăng 8,09 ha. 

Ước tính đến tháng 12/2020 là 152,86 ha, giảm 0,05 ha so với năm 2019, không 

đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1.650,28 

ha, so với hiện trạng năm 2019 là 1.443,77 ha thì năm 2020 phải tăng 206,51 ha. 

Ước tính đến tháng 12/2020 là 1,448,13 ha, chỉ tăng được 4,36 ha so với năm 

2019, đạt 2,11% so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 

là 26,10 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 29,38 ha thì năm 2020 phải giảm 3,28 

ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 29,32 ha, chỉ giảm được 0,06 ha so với năm 

2019, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

 - Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt năm 2020 là 2,76 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 2,70 ha thì năm 2020 
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phải tăng 0,60 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 2,76 ha, đạt 100% so với kế 

hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 19,62 

ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 19,62 ha, không biến động so với hiện trạng 

năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt năm 2020 là: 22,07 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 

22,07 ha, không biến động so với hiện trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch 

được duyệt. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 

0,94 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 0,94 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

năm 2020 là 95,39 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 47,18 ha thì năm 2020 cần 

phải tăng 48,21 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 47,18 ha, không đạt so với kế 

hoạch được duyệt. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 1,17 

ha, so với hiện trạng năm 2019 là 1,02 ha thì năm 2020 cần phải tăng 0,15 ha. 

Ước tính đến tháng 12/2020 là 1,02 ha, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 là: 366.53 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 366,53 ha, không biến động 

so với hiện trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 

2020 là 15,79 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 16,29 ha thì năm 2020 phải 

giảm 0,05 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 16,29 ha, không biến động so với 

hiện trạng năm 2019, không đạt so với kế hoạch được duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là: 

4,54 ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 4,54 ha, không biến động so với hiện 

trạng năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch được duyệt. 

1.3. Đất chưa sử dụng: Kế hoạch sử dụng đất được duyệt năm 2020 là 

30,51 ha, so với hiện trạng năm 2019 là 39,89 ha thì năm 2020 phải giảm 9,38 

ha. Ước tính đến tháng 12/2020 là 39,89 ha, không đạt so với kế hoạch được 

duyệt. 

Bảng 2: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Rạch Giá 

Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt (ha) 

* 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2019 

(ha) 

Ước tính 

thực hiện 

năm 2020 

(ha) ** 

Kế 

hoạch 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Thực 

hiện 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(%) 
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt (ha) 

* 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2019 

(ha) 

Ước tính 

thực hiện 

năm 2020 

(ha) ** 

Kế 

hoạch 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Thực 

hiện 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(7)=(4)-

(5) 

(8)=(6)-

(5) 

(9)=(8)

/(7)*10

0 

  Tổng diện tích tự nhiên   10.555,35 10.361,44 10.361,49 193,91 0,05 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.803,54 7.054,51 7.049,47 -250,97 -5,04 2,01 

1.1 Đất trồng lúa LUA 5.888,69 6.040,87 6.039,23 -152,18 -1,64 1,08 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 5.888,69 6.040,87 6.039,23 -152,18 -1,64 1,08 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 79,93 149,31 149,31 -69,38 - - 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 801,31 832,99 829,60 -31,68 -3,39 10,70 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - - - - - 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - - - - - 

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX - - - - - - 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 31,34 31,34 31,34 0,00 - - 

1.8 Đất làm muối LMU - - - - - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,27 - - 2,27 - - 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 3.751,82 3.267,05 3.272,14 484,77 5,09 1,05 

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,22 27,37 27,37 -8,15 - - 

2.2 Đất an ninh CAN 20,83 19,99 19,99 0,84 - - 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,75 1,75 1,75 - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - 0,00 - - 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 137,25 33,74 33,74 103,51 - - 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 35,60 36,08 36,08 -0,48 - - 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS - - - - - - 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.161,27 1.031,46 1.032,24 129,81 0,78 0,60 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 2,29 2,29 2,29 - - - 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - - - 
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Số TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Kế hoạch 

năm 2020 

được 

duyệt (ha) 

* 

Hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2019 

(ha) 

Ước tính 

thực hiện 

năm 2020 

(ha) ** 

Kế 

hoạch 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Thực 

hiện 

Tăng (+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(%) 

2.12 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 7,43 7,43 7,43 - - - 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 161,00 152,91 152,86 8,09 -0,05 -0,62 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.650,28 1.443,77 1.448,13 206,51 4,36 2,11 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 26,10 29,38 29,32 -3,28 -0,06 1,83 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 2,76 2,70 2,76 0,06 0,06 100,00 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG - - - - - - 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 19,62 19,62 19,62 - - - 

2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 22,07 22,07 22,07 - - - 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX - - - - - - 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,94 0,94 0,94 - - - 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 95,39 47,18 47,18 48,21 - - 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,17 1,02 1,02 0,15 - - 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON 366,53 366,53 366,53 - - - 

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 15,79 16,29 16,29 -0,50 - - 

2.26 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK 4,54 4,54 4,54 - - - 

3 Đất chưa sử dụng CSD 30,51 39,89 39,89 -9,38 - - 

 

2. Tình hình thực hiện các công trình dự án trong năm kế hoạch 2020 

Tổng số công trình dự án được phê duyệt đưa vào kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước là 85 công trình, dự án. Kết quả thực hiện như sau: 

* Công trình thực hiện xong:           11 công trình (Bảng 03) 

Trong đó: 

- Công trình đăng ký năm 2017:  04 công trình; 

- Công trình đăng ký năm 2018:  05 công trình; 

- Công trình đăng ký năm 2019:  02 công trình;  

* Công trình đủ điều kiện chuyển tiếp thực hiện: 58 công trình (Bảng 04) 
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- Công trình đăng ký năm 2016:  03 công trình; 

- Công trình đăng ký năm 2017:  15 công trình; 

- Công trình đăng ký năm 2018:  07 công trình; 

(04 công trình đấu giá; 03 công trình thu hồi đất có văn bản chứng minh 

đang thực hiện)  

- Công trình đăng ký năm 2019:  19 công trình; 

- Công trình đăng ký năm 2020:  14 công trình; 

* Công trình đề nghị huỷ bỏ:           16 công trình (Bảng 05) 

Trong đó: 

- Công trình đề nghị hủy do không có nhu cầu đấu giá: 04 công trình 

- Công trình đề nghị hủy do hết hạn 3 năm (2018):  12 công trình 
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Bảng 3: 11 dự án, công trình thực hiện xong năm 2020 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện tích 

hiện trạng 

 (ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/ xã) 

Năm  

đăng ký 
Ghi chú 

Diện tích 

(ha) 
Sử dụng vào loại đất 

1 
Kho lưu trữ Văn phòng Đăng ký Đất 

đai tỉnh KG 
DTS 0,06 0 0,06 TSC/DTS: 0,06ha, An Bình 2018 Thực hiện xong 

2 BCH quân sự phường An Bình CQP 0,15 0 0,15 
DGT/CQP: 0,05ha; 

DGD/CQP: 0,10ha, 
An Bình 2018 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

3 
Trường TH Trần Quốc Toản (điểm 

chính) 
DGD 0,2 0 0,2 LUA/DGD: 0,2ha Phi Thông 2017  Thực hiện xong 

4 Mở rộng đường Tà Keo - Tà Keo mới DGT 2,42 1,84 0,58 
ONT/DGT: 0,10ha; 

CLN/DGT: 0,48ha 
Phi Thông 2018  Thực hiện xong 

5 
Trụ sở làm việc Công an xã Phi 

Thông 
CAN 0,06 0 0,06 TSC/CAN: 0,06ha Phi Thông 2018 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

6 BCH quân sự phường Rạch Sỏi CQP 0,02 0 0,02 DGT/CQP: 0,02ha; Rạch Sỏi 2018 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

7 Công an phường Rạch Sỏi CAN 0,04   0,04 TSC/CAN: 0,04ha, Rạch Sỏi 2019 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

8 
Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh 

Hiệp 
CQP 0,03 0 0,03 CLN /CQP: 0,03ha Vĩnh Hiệp 2017 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

9 
Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh 

Thanh 
CQP 0,03 0  0,03 TSC/CQP: 0,03ha Vĩnh Thanh 2017 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

10 Công an phường Vĩnh Thanh CAN 0,04   0,04 TSC/CAN: 0,04ha, Vĩnh Thanh 2019 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 

11 
Ban chỉ huy quân sự phường Vĩnh 

Thông 
CQP 0,03 0  0,03 CLN/CQP: 0,03ha Vĩnh Thông 2017 Xây dựng xong, không có nhu cầu về đất 
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Bảng 4: 58 dự án, công trình đủ điều kiện chuyển tiếp sang KH SDĐ năm 2021 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

1 Nâng cấp đường Trương Định (nối dài) DGT 0,5 0,2 0,3 
CLN/DGT: 0,24; 

ODT/DGT: 0,06ha, 
An Bình 2018 

Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 

20/5/2020 v/v giá đất cụ thể tính tiền 

bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án nâng cấp đường 

Trương Định tại phường An Bình, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

2 Khu dân cư Nam An Hòa ODT 4,67 1,09 3,58 
LUA/ODT: 2,4ha;  

CLN/ODT: 1,18ha;  
An Hòa 2016 

  

3 Khu tái định cư Nam An Hòa ODT 4,5   4,5 
LUA/ODT: 2,5ha;  

HNK/ODT: 2,0ha, 
An Hòa 2016 

  

4 
Dự án chỉnh trang đô thị xây dựng dãy nhà ở dọc theo 

đường 3 tháng 2 
ODT 0,97 0,09 0,88 HNK/ODT: 0,88ha An Hòa 2017 

  

5 Câu lạc bộ hưu trí TSC 0,4 0 0,4 ODT/TSC: 0,4ha, An Hòa 2019 
Điều chỉnh diện tich từ 0,3 ha thành 

0,4 ha (có bản vẽ kèm theo) 

6 Công ty CP Classic Mode (Việt Nam) ODT 0,48   0,48 SKC/ODT: 0,48ha, An Hòa 2019 
  

7 02 khu đất 02 bên quảng trường Trần Quang Khải TMD 3,2 0 3,2 TSC/TMD: 3,2ha An Hòa 2019 
  

8 Khu 3 điều chỉnh - Khu đô thị mới Phú Cường  

 

TMD 

DKV 

 

11,55 9,77 1,78 

MVK/ODT; 

MVK/TMD: 0,32ha; 

MVK/DKV: 0,71ha; 

MVK/DKV; 

An Hòa 2019 

Điều chỉnh vị trí bản đồ theo tờ trích 

đo số TĐ 1024-2019 do VP ĐKĐĐ 

tỉnh KG lập ngày 16/10/2019 



22 

 

    

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

DRA MVK/DRA: 0,75ha; 

9 Công an tỉnh Kiên Giang CAN 8,46 8,46   CAN An Hòa 2019 
  

10 Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia 

TMD; 

DGT; 

DVH, 

2,17 0 2,17 

MVK/TMD: 0,96ha; 

MVK/DGT: 0,56ha; 

MVK/DVH: 0,65ha, 

An Hòa 2019 

  

11 Trung tâm thương mại (TM2 Phú Cường) ODT 0,48 0 0,48 TMD/ODT: 0,48ha, An Hòa 2020 
  

12 Trung tâm tài chính (TM3 Phú Cường) ODT 0,39 0 0,39 TMD/ODT: 0,39ha, An Hòa 2020 
  

13 
Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển Trần 

Quang Khải) 

ODT 

TMD 

DGT 

DKV 

99,98   99,98 

MVK/ODT: 33,71ha; 

MVK/TMD: 10,45ha; 

MVK/DGT: 27,51ha; 

MVK/DKV: 28,31ha; 

An Hòa 2020 

  

14 
Trụ sở làm việc chung các Hội (Câu lạc bộ hưu trí 

đường Nguyễn Trung Trực) 
ODT 0,27 0 0,27 TSC/ODT: 0,27ha An Hòa 2020 

Điều chỉnh tên DM từ (Câu lạc bộ 

hưu trí đường Nguyễn Trung Trực) 

thành Trụ sở làm việc chung các Hội 

(Câu lạc bộ hưu trí đường Nguyễn 

Trung Trực) 

 Điều chỉnh diện tich từ 0,1 ha thành 

0,27 ha (có bản vẽ kèm theo) 

15 Khu BT31 Phú Cường ODT 0,38 0 0,38 TMD/ODT: 0,38ha, An Hòa 2020 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

16 Chợ An Hoà – Khu 3 Phú Cường 

DCH 

ODT 

DGT 

1,51 0,71 0,8 

MNC/DCH: 0,5ha; 

CLN/ODT: 0,14ha; 

CLN/DGT: 0,16ha, 

An Hòa 

2019  

(bổ 

sung)   

17 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lê Hồng 

Phong- Phan Thị Ràng) 
DGT 1,75   1,75 CLN/DGT: 1,75ha, An Hòa 

2020  

bổ sung 
 

18 
Đường Trần Văn Giàu (đoạn khu dân cư Nam An 

Hòa- Phan Thị Ràng) 
DGT 1,63   1,63 

ODT/DGT: 0,21ha; 

CLN/DGT: 0,18ha; 

HNK/DGT: 0,61ha; 

DGD/DGT: 0,63ha; 

An Hòa 
2020  

bổ sung 
 

19 Trường TH Mạc Đỉnh Chi DGD 0,2 0 0,2 CLN/DGD: 0,20ha, Rạch Sỏi 2017   

20 Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi 

ODT 

TMD 

DKV 

DGT 

99,98   99,98 

MVK/ODT: 43,76ha; 

MVK/TMD: 4,09ha; 

MVK/DKV: 18,71ha; 

MVK/DGT: 33,42ha, 

Rạch Sỏi 2019 

  

21 

Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên 

Giang- đoạn qua địa bàn thành Rạch Giá và huyện 

Châu Thành) 

DGT 16,45   16,45 

LUC/DGT: 3,80ha; 

CLN/DGT: 11,90ha 

ODT/DGT: 0,28ha; 

DTL/DGT: 0,27ha, 

Rạch Sỏi 
2020  

bổ sung 
 

22 Cống Kênh Nhánh DTL 0,4 0 0,4 
ODT/DTL: 0,1ha; 

DKV/DTL: 0,3ha, 
Vĩnh Bảo 2017 

  

23 Trung tâm phát triển Quỹ đất TSC 0,01 0,01   TSC Vĩnh Bảo 2017 
  

24 Trường THCS Nguyễn Du DGD 1,21 1,21   DGD Vĩnh Bảo 2020 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

25 Khu dân cư biệt thự vườn Trường Phát 
ODT 

+TMD 
9,9   9,9 

LUA/ODT-TMD: 

8,99ha; 

Đất khác/ODT-TMD: 

0,91ha, 

Vĩnh Hiệp 
2020  

bổ sung 
 

26 Khu đất của Đài truyền hình Kiên Giang ODT 0,01 0,01   ODT Vĩnh Lạc 2018   

27 Khu đất dịch vụ C1 (Công viên Lạc Hồng) TMD 0,49 0,49   TMD Vĩnh Lạc 

2019  

(bổ 

sung)   

28 Xí nghiệp Cơ khí 19 tháng 5 cũ SKC 0,03 0,03   SKC Vĩnh Lợi 2018   

29 Đội phòng cháy chữa cháy CAN 0,87 0 0,87 BCS/CAN: 0,87ha Vĩnh Quang 2017 
  

30 Khu dân cư làng Cầu Vồng ODT 0,56 0,56   ODT Vĩnh Quang 2018   

31 Tuyến dân cư đường Đê Biển (L2, L3) ODT 0,96 0,96   ODT Vĩnh Quang 2018   

32 Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (đường) DGT 5,21   5,21 

LUC/DGT: 2,51ha; 

CLN/DGT: 2,51ha; 

DTL/DGT: 0,19ha, 

Vĩnh Quang 2018 

Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về giá đất tính tiền bồi thường 

QSDĐ 

33 Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (khu dân cư) ODT 6,03 0 6,03 

LUC/ODT: 3,82ha, 

CLN/ODT: 1,83ha, 

DTL/ODT: 0,38ha, 

Vĩnh Quang 2018 

Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về giá đất tính tiền bồi thường 

QSDĐ 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

34 Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm DGT 0,89 0 0,89 ODT/DGT: 0,89ha, Vĩnh Quang 2019 
  

35 Tuyến dân cư đường Đê Biển (L1, L4 đến L12) ODT 7,19 0 7,19 BCS/ODT: 7,19ha Vĩnh Quang 2019 
  

36 
Khu đất UBND phường Vĩnh Quang quản lý (đường 

Quang Trung) 
ODT 0,25 0 0,25 CLN/ODT: 0,25ha, Vĩnh Quang 2019 

  

37 
Trạm Biến áp 110KV và đường dây đấu nối Kiên 

Giang 
DNL 0,37 0 0,37 CLN/DNL: 0,37ha, Vĩnh Quang 

2019  

(bổ 

sung)   

38 Cầu Vàm Trư (đường Huỳnh Thúc Kháng) DGT 0,05   0,05 CLN/DGT: 0,05ha, Vĩnh Quang 
2020  

bổ sung 
  

39 
Dư án ĐTXD công trình đường ven biển từ Rạch Giá 

đi Hòn Đất (đoạn Rạch Giá) 
DGT 0,04   0,04 

Đất khác/DGT: 

0,04ha, 
Vĩnh Quang 

2020  

bổ sung 
  

40 Khu dân cư Dương Minh Châu ODT 9,38   9,38 

LUA/ODT: 3,65ha; 

CLN/ODT: 5,60a; 

DTL/ODT: 0,13ha 

Vĩnh Quang 
2020  

bổ sung 
 

41 04 khu đất Công an tỉnh  ODT 0,16 0 0,16 CAN Vĩnh Thanh 2017 
  

42 
Mở rộng đường Võ Trường Toản(đoạn Lý Thường 

Kiệt – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
DGT 0,76 0,15 0,61 ODT/DGT: 0,61ha, Vĩnh Thanh 2019 

  

43 
Mở rộng đường Đông Hồ (đoạn Lê Thị Hồng Gấm – 

Phạm Ngọc Thạch) 
DGT 0,31 0,07 0,24 ODT/DGT: 0,24ha, Vĩnh Thanh 2019 

  

44 Mở rộng đình Nguyễn Trung Trực TIN 0,65 0,5 0,15 ODT/TIN: 0,15ha Vĩnh Thanh 2019 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

45 Cảng hành khách Rạch Giá DGT 34,96 14,45 20,51 MVK/DGT: 20,51ha Vĩnh Thanh 2020 
  

46 Cống Kênh Nhánh DTL 0,45 0 0,45 
ODT/DTL: 0,1ha; 

DKV/DTL: 0,35ha, 

Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

47 Khu đền tưởng niệm Kiên Giang DVH 3,5   3,5 
ODT/DVH: 2,18ha; 

BCS/DVH: 1,32ha; 

Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 

11/6/2020 v/v giá đất cụ thể tính tiền 

bồi thương khi nhà nước  thu hồi đất 

để thực hiện  Dự án Đên tưởng niệm 

người có công trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang tại phường Vình Thanh và 

Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 

48 Hội Cựu Chiến binh TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

49 Hội Liên hiệp phụ nữ TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

50 Phòng kinh tế TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

51 Hội Chữ thập đỏ TSC 0,02 0,02   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

52 01 khu đất Công an tỉnh  ODT 0,09 0 0,09 CAN/ODT: 0,09ha 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 

  

53 Hội đồng nhân dân TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2017 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Năm 

đăng ký 
Kết quả thực hiện 

Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

54 
Khu dân cư, nhà ở sĩ quan, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Kiên Giang 
ODT 8,41  8,41  CQP/ODT 

Phường 

Vĩnh Quang 
2018 

  

55 Bệnh viện Đa khoa tỉnh KG (cũ) TMD 4,3 0 4,3 DYT/TMD: 4,3ha 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2019 

  

56 Công an phường Vĩnh Thanh Vân CAN 0,05   0,05 TSC/CAN: 0,05ha, 
Vĩnh Thanh 

Vân 
2019 

  

57 
Trại giống và Trụ sở làm việc Trung tâm NLN nghiệp 

KG 
NKH 2,27 0  2,27 

LUA/NKH: 2,0ha;  

HNK/NKH: 0,27ha, 
Vĩnh Thông 2016 Đã thu hồi đất, chuyển sang giao đất 

58 Kho vật tư Công ty Điện lực Kiên Giang DNL 1 0 1 LUC/DNL: 1ha Vĩnh Thông 

2019  

(bổ 

sung)   
 

Bảng 5: 16 dự án, công trình đề nghị huỷ 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm  Địa điểm 

 (đến cấp  

phường/xã) 

Năm  

đăng 

ký 

Ghi chú 
Diện tích 

(ha) 
Sử dụng vào loại đất 

1 Đường thoát nước kênh Rọc Lá DGT 0,05 0 0,05 
ODT/DGT: 0,01ha; 

CLN/DGT: 0,04ha, 
An Bình 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

2 
Mở rộng nút giao thông Nguyễn Trung Trực-

Nguyễn Văn Cừ 
DGT 0,04 0,01 0,03 ODT/DGT: 0,03ha, An Hòa 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

3 
Đường Đoàn Thị Điểm (Nguyễn Chí Thanh - 

Đinh Công Tráng) 
DGT 0,33 0,33 0 DGT/DGT Rạch Sỏi 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm  Địa điểm 

 (đến cấp  

phường/xã) 

Năm  

đăng 

ký 

Ghi chú 
Diện tích 

(ha) 
Sử dụng vào loại đất 

4 Mặt trận tổ quốc TSC 0,01 0,01   TSC Vĩnh Bảo 2017 
Chưa có nhu cầu sử dụng đất 

5 Hội Nông dân TSC 0,01 0,01   TSC Vĩnh Bảo 2017 
Chưa có nhu cầu sử dụng đất 

6 Tuyến dân cư đường Nguyễn Văn Cừ (đường) DGT 2,01 0,17 1,84 
LUC/DGT: 1,81ha; 

CLN/DGT: 0,03ha, 
Vĩnh Hiệp 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

7 
Tuyến dân cư đường Nguyễn Văn Cừ (khu 

dân cư) 
ODT 3,11 0,35 2,76 

DTL/ODT: 0,28ha; 

DGT/ODT: 0,22ha; 

HNK/ODT: 0,21ha; 

LUC/ODT: 2,05ha, 

Vĩnh Hiệp 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

8 

Tuyến dân cư đường Sư Thiện Ân  

(khu dân cư, đoạn Huỳnh Tấn Phát - Kênh 

đường Thủy phía nam) 

ODT 2,54 0,29 2,25 

LUC/ODT: 1,73ha; 

CLN/ODT: 0,37ha; 

DTL/ODT: 0,15ha, 

Vĩnh Hiệp 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

9 

Tuyến dân cư đường Sư Thiện Ân (đường, 

 đoạn Huỳnh Tấn Phát - Kênh đường Thủy 

phía nam) 

DGT 2,74 0,23 2,51 

LUC/DGT: 1,85ha; 

ODT/DGT: 0,18ha; 

CLN/DGT: 0,11ha; 

DTL/DGT: 0,37ha, 

Vĩnh Hiệp 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

10 Nâng cấp mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát DGT 3,75 1,75 2 

LUC/DGT: 0,70ha; 

ODT/DGT: 0,10ha; 

CLN/DGT: 1,20ha, 

Vĩnh Hiệp 2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

11 Nâng cấp đường Võ Trường Toản DGT 65,45 25,45 40 

LUC/DGT: 3,0ha; 

ODT/DGT: 2,5ha; 

CLN/DGT: 20,0ha; 

DTL/DGT: 14,5ha, 

Vĩnh 

Quang 
2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

12 Nhà làm việc tạm phòng Cảnh sát và Cơ động CAN 0,27 0,24 0,03 DGT/CAN: 0,03ha 
Vĩnh 

Quang 
2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 
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STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm  Địa điểm 

 (đến cấp  

phường/xã) 

Năm  

đăng 

ký 

Ghi chú 
Diện tích 

(ha) 
Sử dụng vào loại đất 

13 Liên đoàn lao động TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh 

Thanh Vân 
2017 

Chưa có nhu cầu sử dụng đất 

14 UBND phường Vĩnh Thanh Vân TSC 0,04 0,04   TSC 
Vĩnh 

Thanh Vân 
2017 

Chưa có nhu cầu sử dụng đất 

15 Cầu kênh Ngã Cái DGT 0,03 0,02 0,01 LUC/DGT: 0,01ha, 
Vĩnh 

Thông 
2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 

16 Đường gom tuyến tránh thành phố DGT 1,95 0 1,95 
CLN/DGT: 0,25ha; 

LUC/DGT: 1,70ha, 

Vĩnh 

Thông 
2018 Hết hạn đăng ký 3 năm 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

3. Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020 

Bảng 6: Kết quả chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2020 

Phường/Xã 
CLN-

ODT(ONT) 

LUC -

ODT(ONT) 

Phường An Bình 0,41 0,07 

Phường An Hòa 0,52 0,06 

Phường Rạch Sỏi 0,15 0,03 

xã Phi Thông 0,05 0,00 

Phường Vĩnh Bảo 0,02 0,00 

Phường Vĩnh Hiệp 0,39 0,21 

Phường Vĩnh Lạc 0,29 0,00 

Phường Vĩnh Lợi 0,14 0,44 

Phường Vĩnh Quang 0,85 0,48 

Phường Vĩnh Thanh 0,12 0,15 

Phường Vĩnh Thanh Vân 0,03 0,00 

Tổng cộng 2,97 1,44 

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

2020: 

Nhìn chung kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã tạo cơ sở pháp lý vững 

chắc cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, nhất là trong công tác 

giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.… Tuy nhiên, qua đánh 

giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại như 

sau: 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 phần lớn được xây dựng, xét duyệt trên 

cơ sở chuyển tiếp các hạng mục công trình quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020. Vì vậy, một số hạng mục đăng ký chuyển tiếp chưa bám sát kế hoạch 

phân bổ nguồn vốn, nên tính khả thi trong kỳ kế hoạch chưa cao. 

- Hiện nay các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng 

các dự án tiến triển chậm do vướng mắc về thực hiện phương án bồi thường, hỗ 

trợ và bố trí tái định cư của các dự án (thông thường các dự án cần 1-3 năm mới 

hoàn thành phương án để triển khai công tác thu hồi đất). 

- Thời gian thực hiện các dự án lớn kéo dài, không thể dứt điểm trong kỳ kế 
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hoạch, Từ đó, dẫn đến việc nhiều chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ kế hoạch chưa đạt. 

- Các dự án chưa hoàn thành nguyên nhân chủ yếu là thiếu nguồn vốn để 

thực hiện, ngoài ra các công trình đăng ký mang tính định hướng nên tính khả 

thi chưa cao nên ngưng không thực hiện được. 

- Các công trình thành phố kêu gọi rất nhiều nhà đầu tư và cũng chưa thực 

hiện được do giá đền bù cao. 

5. Nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2020: 

- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt ở các cấp chưa nghiêm và thường xuyên. Tình trạng sử 

dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. 

- Một số địa phương chưa thực sự coi trọng công tác lập kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm nên tập trung chỉ đạo cho công tác này còn hạn chế. 

- Các văn bản pháp lý liên quan đến đất đai thay đổi nên cũng gây rất 

nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

- Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải 

lùi tiến độ thực hiện. 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số phường gặp nhiều 

khó khăn làm chậm tiến độ xây dựng. 

- Sự thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến nhiều danh mục công trình được dự 

kiến thực hiện nhưng không thể xây dựng được. 
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PHẦN III 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, hộ gia đình cá nhân  

Căn cứ Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 về việc 

bổ sung Danh mục cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa; 

đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Công văn số 819/UBND-KT ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 680/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc lập Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 cấp huyện; 

Căn cứ Công văn số 684/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29 tháng 6 năm 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang về việc đăng ký nhu cầu thực 

hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021; 

- Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn TP Rạch Giá như sau:  

Tổng số công trình, dự án sử dụng đất thực hiện trong năm kế hoạch 2021 

trên địa bàn thành phố là 78 công trình, dự án. Trong đó có 20 công trình, dự án 

đăng ký mới trong năm 2021, còn lại 58 công trình năm 2020, 2019, 2018, 2017, 

2016 chuyển sang, 

Tổng số công trình xin ý kiến: 24 danh mục (có phụ biểu kèm theo) 

* Ghi chú: Chi tiết từng dự án được thể hiện trong biểu phụ lục số 10/CH 

kèm theo) 

2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất 

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2021 đất nông nghiệp có diện tích 6.938,90 ha, chiếm 65,55% diện 

tích tự nhiên toàn thành phố, giảm 110,57 ha so với năm 2020, do chuyển sang 

đất phi nông nghiệp.Cụ thể tình hình thực hiện từng chỉ tiêu trong đất nông 

nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021, đất trồng lúa có diện 

tích là 6.002,18 ha, giảm 37,05 ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể 

như sau: Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang- đoạn qua địa 

bàn thành Rạch Giá và huyện Châu): 3,8 ha; Khu dân cư Chợ nông hải sản 

Trung tâm thương mại Rạch Giá: 1,27 ha; Tuyến dân cư hai bên đường số 02 

(đường): 6,33 ha; Khu dân cư Nam An Hòa: 2,4 ha; Khu tái định cư Nam An 
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Hòa: 2,5 ha; Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai đoạn 1): 8,49 ha; Kho vật tư 

Công ty Điện lực Kiên Giang: 1,0 ha; Trang trại tổng hợp nuôi gà Nguyễn Minh 

Công: 2,27 ha; Khu dân cư biệt thự vườn Trường Phát: 8,99 ha.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021, đất 

trồng cây hàng năm năm khác có diện tích là 145,82 ha, giảm 3,49 ha do chuyển 

sang đất phi nông nghiệp, cụ thể như sau: Đường Trần Văn Giàu (đoạn khu dân 

cư Nam An Hòa- Phan Thị Ràng): 0,61 ha; Dự án chỉnh trang đô thị xây dựng 

dãy nhà ở dọc theo đường 3 tháng 2: 0,88 ha; Khu tái định cư Nam An Hòa: 2 

ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021, đất trồng cây 

lâu năm có diện tích là 757,30 ha, giảm 72,30 ha do chuyển sang đất phi nông 

nghiệp, cụ thể như sau: Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang- 

đoạn qua địa bàn thành Rạch Giá và huyện Châu): 11,9 ha; Trường TH Mạc 

Đỉnh Chi: 0,2 ha; Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch 

Giá: 4,09 ha; Đường Nguyễn Trung Ngạn (nối tiếp ra Thiên Hộ Dương): 0,01 

ha; Dự án ĐTXD công trình đường ven biển từ Rạch Giá đi Hòn Đất (đoạn Rạch 

Giá): 0,04 ha; Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lê Hồng Phong- Phan Thị 

Ràng): 1,75 ha; Đường Trần Văn Giàu (đoạn khu dân cư Nam An Hòa- Phan 

Thị Ràng): 0,18 ha; Cầu Vàm Trư (đường Huỳnh Thúc Kháng): 0,05 ha; Chợ 

An Hoà – Khu 3 Phú Cường: 0,3 ha; Tuyến dân cư hai bên đường số 02 

(đường): 2,51 ha; Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (khu dân cư): 1,83 ha; Khu 

dân cư Nam An Hòa: 1,18 ha; Nâng cấp đường Trương Định (nối dài): 0,24 ha; 

Trạm Biến áp 110KV và đường dây đấu nối Kiên Giang: 0,37 ha; Nhà tang lễ 

thành phố Rạch Giá: 0,1 ha; Trường tiểu học Nguyễn Huệ (mở rộng): 0,68 ha; 

Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai đoạn 1): 0,43 ha; Khu dân cư biệt thự vườn 

Trường Phát: 0,91 ha. Đồng thời, dự kiến năm 2021 nhu cầu chuyển từ đất trồng 

trồng cây lâu năm sang đất đất ở đô thị là 40,53 ha và đất ở nông thôn là 5 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 31,34 ha, không thay đổi so với năm 2020.  

- Đất nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

2,27 ha, tăng 2,27 ha do chuyển từ đất trồng lúa sang để thực hiện dự án: Trang 

trại tổng hợp nuôi gà Nguyễn Minh Công: 2,27 ha. 

2.2. Chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp 

Năm 2021 đất phi nông nghiệp là 3.609,32 ha, chiếm 34,10% diện tích tự 

nhiên toàn thành phố, tăng 337,18 ha so với năm 2020 do đất nông nghiệp, đất 

chưa sử dụng và các dự án lấn biển chuyển sang. 

- Đất quốc phòng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 18,96 

ha, giảm 8,41 ha so với kế hoạch sử dụng đất năm 2020, do chuyển sang đất ở 

tại đô thị: 8,41 ha để thự hiện công trình Khu dân cư, nhà ở sĩ quan, cán bộ chiến 

sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. 

 - Đất an ninh: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích là 20,91 ha, 

tăng 0,92 ha so với năm 2020, để thực hiện công trình Công an phường Vĩnh 

Thanh Vân: 0,05 ha, Đội phòng cháy chữa cháy: 0,87 ha. 
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- Đất thương mại, dịch vụ: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 53,73 ha, tăng 19,99 ha so với năm 2020. Trong đó:  

+ Tăng  21,24 ha do thực hiện các công trình sau: Dự án Khu 1 thuộc dự 

án điều chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú Cường: 0,13 ha; Khu dân cư Bắc Vĩnh 

Quang (Giai đoạn 1): 0,08 ha; Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển 

Trần Quang Khải): 10,45 ha; Khu dân cư biệt thự vườn Trường Phát: 0,91 ha; 

Bệnh viện đa khoa tỉnh KG (cũ): 4,3 ha; Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây 

Nam Rạch Sỏi: 4,09 ha; Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia: 0,96 

ha; Khu 3 điều chỉnh - khu đô thị mới Phú Cường: 0,32 ha. 

+ Đồng thời, giảm 1,25 ha để chuyển sang đất ở đô thị như công trình: 

Trung tâm thương mại (TM2 Phú Cường): 0,48 ha; Trung tâm tài chính (TM3 

Phú Cường): 0,39 ha; Khu BT31 Phú Cường: 0,38 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 

2021 có diện tích 35,60 ha, giảm 0,48 ha so với năm 2020, do đấu giá Công ty 

CP Classic Mode (Việt Nam): 0,48 ha.  

  - Đất phát triển hạ tầng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

1,149,40 ha, tăng 117,16 ha so với năm 2020, Bao gồm: 

- Đất giao thông: có diện tích 749,08 ha, tăng 115,93 ha so với năm 2020 

để nâng cấp, mở rộng, xây dựng các tuyến đường, 

- Đất thủy lợi: có diện tích 222,31 ha, tăng 0,04 ha so với năm 2020. 

Trong đó:  

+ Tăng 1,13 ha để thực hiện các công trình: Cống Kênh Nhánh: 0,85 ha; 

Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá: 0,01 ha; Khu 

dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai đoạn 1): 0,27 ha. 

+ Đồng thời, giảm 1,09 ha để chuyển sang loại đất khác để thực hiện các 

công trình như: Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang- đoạn 

qua địa bàn thành Rạch Giá và huyện Châu): 0,27 ha; Tuyến dân cư hai bên 

đường số 02 (đường): 0,19 ha; Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (khu dân cư): 

0,38 ha; Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai đoạn 1): 0,25 ha. 

- Đất công trình năng lượng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 2,28 ha tăng 1,37 ha so với năm 2020 để thực hiên hai công trình: Xây dựng 

Trạm Biến áp 110KV và đường dây đấu nối Kiên Giang: 0,37 ha; Xây dựng 

Kho vật tư của Công ty Điện lực Kiên Gian: 1 ha. 

- Đất công trình bưu chính viễn thông: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 

2021 có diện tích 1,56 ha, không thay đổi so với năm 2020. 

- Đất cơ sở văn hoá: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 55,67 

ha tăng 4,15 ha so với năm 2020 để dự án xây mới Khu đền tưởng niệm Kiên Giang: 

3,5 ha; Dự án Quần thể quảng trường biển và khách sạn Phú Gia: 0,65 ha. 

- Đất cơ sở y tế: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 13,72 

ha diện tích giảm 5,18 ha so với năm 2020 do đấu giá Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Kiên Giang (cũ): 4,3 ha và xây dựng trụ sở UBND thành phố Rạch Giá 0,88 ha. 
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- Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có 

diện tích 76,65 ha diện tích tăng 0,25 ha so với năm 2020. Trong đó: 

+ Tăng 0,88 ha để thực hiện công trình: Trường TH Mạc Đỉnh Chi: 0,2 

ha; Trường tiểu học Nguyễn Huệ (mở rộng): 0,68 ha. 

+ Đồng thời, giảm 0,63 ha để thực hiện công trình Đường Trần Văn Giàu 

(đoạn khu dân cư Nam An Hòa- Phan Thị Ràng). 

- Đất cơ sở thể dục- thể thao: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 18,75 ha, không thay đổi so với năm 2020. 

- Đất chợ: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 9,38 ha diện 

tích tăng 0,60 ha so với năm 2020 để thực hiện dự án Chợ An Hoà - Khu 3 Phú 

Cường: 0,5ha và Dự án Khu 1 thuộc dự án điều chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú 

Cường: 0,1 ha. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có 

diện tích 2,29 ha, không thay đổi so với năm 2020. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 8,13 ha, tăng 0,7 ha với năm 2020. Trong đó: 

+ Tăng 0,75 ha để thực hiện dự án Khu 3 điều chỉnh - Khu đô thị mới Phú 

Cường 

+ Đồng thời giảm 0,05 ha để thực hiện dự án Khu 1 thuộc dự án điều 

chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú Cường 

 - Đất ở tại nông thôn: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

157,86 ha, tăng 5,0 ha so với năm 2020, Do chuyển mục đích sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân xã Phi Thông 5,0 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

1,601,87 ha, tăng 153,74 ha so với năm 2020.  

+ Tăng 159,78 ha, để thực hiện các công trình: Trung tâm thương mại 

(TM2 Phú Cường): 0,48 ha; Trung tâm tài chính (TM3 Phú Cường): 0,39 ha 

Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển Trần Quang Khải): 33,71 ha; 

Khu BT31 Phú Cường: 0,38 ha; Khu dân cư Nam An Hòa: 3,58 ha; Khu tái định 

cư Nam An Hòa: 4,5 ha; Chợ An Hoà – Khu 3 Phú Cường: 0,14 ha; Dự án chỉnh 

trang đô thị xây dựng dãy nhà ở dọc theo đường 3 tháng 2: 0,88 ha; Khu đô thị 

Phú Quý - Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi: 43,76 ha; Khu dân cư biệt thự vườn 

Trường Phát: 8,99 ha; Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (khu dân cư): 6,03 ha; 

Khu dân cư, nhà ở sĩ quan, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang: 

8,41 ha; Công ty CP Classic Mode (Việt Nam): 0,48 ha; Dự án Khu 1 thuộc dự 

án điều chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú Cường: 0,26 ha; Khu dân cư Chợ nông hải 

sản Trung tâm thương mại Rạch Giá: 3,05ha; Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (Giai 

đoạn 1): 4,21 ha và Dự kiến nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân 

40,53ha. 

+ Giảm 6,04 ha đất ở đô thị để thực các công trình: Nâng cấp đường 

Trương Định (nối dài): 0,06 ha; Câu lạc bộ hưu trí: 0,4 ha; Đường Trần Văn 

Giàu (đoạn khu dân cư Nam An Hòa- Phan Thị Ràng): 0,21 ha; Cống Kênh 
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Nhánh: 0,2 ha; Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: 0,89 ha; Mở rộng đường 

Võ Trường Toản(đoạn Lý Thường Kiệt – Nguyễn Bỉnh Khiêm): 0,61 ha; Mở 

rộng đường Đông Hồ (đoạn Lê Thị Hồng Gấm – Phạm Ngọc Thạch): 0,24 ha; 

Mở rộng đường Võ Trường Toản (đoạn Lý Thường Kiệt – Nguyễn Bỉnh 

Khiêm): 0,61 ha; Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại Rạch Sỏi: 0,06 ha; 

Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang- đoạn qua địa bàn thành 

Rạch Giá và huyện Châu): 0,28 ha; Nhà tang lễ thành phố Rạch Giá: 0,15 ha và 

Khu đền tưởng niệm Kiên Giang: 2,18 ha và Mở rộng đình Nguyễn Trung Trực: 

0,15 ha. 

 - Đất trụ sở cơ quan: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

30,55 ha, tăng 1,23 ha so với năm 2020, để thực hiện các công trình sau: 

+ Tăng 1,28 ha để thực hiện công trình: Câu lạc bộ hưu trí: 0,4 ha và Trụ 

sở UBND thành phố Rạch Giá: 0,88 ha.   

+ Giảm 0,05 ha để thực hiện công trình Công an phường Vĩnh Thanh Vân.  

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Kế hoạch sử dụng đất đến 

năm 2021 có diện tích 2,76 ha, không thay đổi so với năm 2020. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

19,62 ha, không thay đổi so với năm 2020. 

 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Kế hoạch sử dụng đất 

đến năm 2021 có diện tích 21,87 ha, giảm 0,2 ha so với năm 2020, cụ thể như sau: 

+ Tăng 0,25 ha để thực hiện công trình: Nhà tang lễ thành phố Rạch Giá.   

+ Giảm 0,45 ha để thực hiện công trình Khu dân cư Chợ nông hải sản 

Trung tâm thương mại Rạch Giá: 0,45 ha. 

 - Đất sinh hoạt cộng đồng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 0,49 ha, không thay đổi so với năm 2020.    

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 

2021 có diện tích 95,31 ha, tăng 48,13 ha so với năm 2020. Trong đó: 

+ Tăng 49,04 ha để thực hiện các công trình: Khu dân cư Chợ nông hải 

sản Trung tâm thương mại Rạch Giá: 0,27 ha; Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang 

(Giai đoạn 1): 1,04 ha; Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn biển Trần 

Quang Khải): 28,31 ha; Khu 3 điều chỉnh - Khu đô thị mới Phú Cường: 0,71 ha 

và Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây Nam Rạch Sỏi: 18,71 ha. 

+ Giảm 0,91 ha để thực hiện công trình: Cống Kênh Nhánh: 0,65 ha và 

Dự án Khu 1 thuộc dự án điều chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú Cường: 0,26 ha. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 

1,17 ha, tăng 0,15 ha so với năm 2020 để thực hiện công trình Mở rộng đình 

Nguyễn Trung Trực: 0,15ha. 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có 

diện tích 366,53 ha không thay đổi so với năm 2020.   
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 - Đất có mặt nước chuyên dùng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có 

diện tích 15,79 ha, giảm 0,50 ha so với năm 2020, Do chuyển sang đất chợ để 

thực hiện dự án Chợ An Hoà – Khu 3 Phú Cường: 0,5ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện 

tích 4,29 ha, giảm 0,25 ha để thực hiện công trình: Dự án Khu 1 thuộc dự án 

điều chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú Cường: 0,25 ha. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất chưa sử dụng 

- Đất chưa sử dụng: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 có diện tích 37,70 

ha, chiếm 0,35% diện tích tự nhiên toàn thành phố, giảm 2,19 ha so với năm 

2019 để xây dựng Khu đài tưởng niệm Kiên Giang 1,32 ha và Đội Phòng cháy 

Chữa cháy 0,87 ha 

Bảng 7: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020** 

Diện tích kế 

hoạch năm 

2021 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

  Tổng diện tích đất tự nhiên   10.361,49 10.585,91 224,42 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 7.049,47 6.938,90 -110,57 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.039,23 6.002,18 -37,05 

  

Trong đó: đất chuyên trồng lúa  

nước LUC 6.039,23 6.002,18 -37,05 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 149,31 145,82 -3,49 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 829,60 757,30 -72,30 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH - - 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD - - 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX - - 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 31,34 31,34 0,00 

1.8 Đất làm muối LMU - - 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 2,27 2,27 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3.272,14 3.609,32 337,18 

2.1 Đất quốc phòng CQP 27,37 18,96 -8,41 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020** 

Diện tích kế 

hoạch năm 

2021 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

2.2 Đất an ninh CAN 19,99 20,91 0,92 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,75 1,75 0,00 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - 0,00 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - 0,00 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 33,74 53,73 19,99 

2.7 

Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp SKC 36,08 35,60 -0,48 

2.8 

Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản SKS - - 0,00 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.032,24 1.149,40 117,16 

   - Đất giao thông DGT 633,15 749,08 115,93 

   - Đất thuỷ lợi DTL 222,27 222,31 0,04 

   - Đất công trình năng lượng DNL 0,91 2,28 1,37 

  

 - Đất công trình bưu chính viễn 

thông DBV 1,56 1,56 0,00 

   - Đất cơ sở văn hóa DVH 51,52 55,67 4,15 

   - Đất cơ sở y tế DYT 18,90 13,72 -5,18 

   - Đất cơ sở giáo dục- đào tạo DGD 76,40 76,65 0,25 

   - Đất cơ sở thể dục- thể thao DTT 18,75 18,75 0,00 

   - Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH - - 0,00 

   - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH - - 0,00 

   - Đất chợ DCH 8,78 9,38 0,60 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,29 2,29 0,00 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - 0,00 



39 

 

    

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

hiện trạng 

năm 2020** 

Diện tích kế 

hoạch năm 

2021 

Tăng (+), 

giảm (-) 

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

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 7,43 8,13 0,70 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 152,86 157,86 5,00 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.448,13 1.601,87 153,74 

2.15 Đất trụ sở cơ quan TSC 29,32 30,55 1,23 

2.16 

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp DTS 2,76 2,76 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - 0,00 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 19,62 19,62 0,00 

2.19 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng NTD 22,07 21,87 -0,20 

2.20 

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm SKX - - 0,00 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,94 0,94 0,00 

2.22 

Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng DKV 47,18 95,31 48,13 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,02 1,17 0,15 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 366,53 366,53 0,00 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 16,29 15,79 -0,50 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,54 4,29 -0,25 

3 Đất chưa sử dụng  CSD 39,89 37,70 -2,19 

4 Đất khu công nghệ cao* KCN - - 0,00 

5 Đất khu kinh tế* KKT - - 0,00 

6 Đất đô thị* DTD -  0,00 
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 3. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành 

chính 

Trên cơ sở chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, cấp xác định và nhu cầu sử dụng đất 

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Rạch Giá được tổng hợp và cân đối 

cụ thể đến từng đơn vị hành chính các phường, xã cụ thể như sau: 

3.1. Phường An Bình:  

Tổng diện tích tự nhiên là 497,85 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 157,52 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 109,15 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 13,03 

ha và Đất trồng cây lâu năm là 35,34 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 

340,33 ha. Trong đó: Đất an ninh là 0,1 ha; Đất thương mại dịch vụ là 5,65ha; 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 10,12 ha; Đất phát triển hạ tầng là 120,82 

ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải là 0,07 ha; Đất ở tại đô thị là 166,90 ha; Đất  xây 

dựng trụ sở cơ quan là 3,03 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 

0,06 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 3,22 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng là 0,1 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,05 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng 

là 0,19 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 29,13 ha và đất phi nông nghiệp 

khác là 0,9 ha. 

3.2. Phường An Hòa:  

Tổng diện tích tự nhiên là 731,74ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 108,88 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 35,83 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 29,89 

ha và Đất trồng cây lâu năm là 42,25 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 

622,86 ha. Trong đó: Đất Quốc Phòng là 0,79 ha; Đất an ninh là 1,91 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 16,31ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 6,86 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 181,43 ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải là 1,31 ha; Đất ở 

tại đô thị là 330,72 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 13,79 ha; Đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 1,85 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 1,18 ha; Đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,54 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 

0,09 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 49,0 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 

0,02 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 14,61 ha; Đất có mặt nước chuyên 

dung là 0,27 và đất phi nông nghiệp khác là 2,18 ha. 

3.3. Phường Rạch Sỏi:  

Tổng diện tích tự nhiên là 446,66 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 146,35 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 106,16 ha và Đất trồng cây lâu năm là 40,2 ha, 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 

288,38 ha. Trong đó: Đất Quốc Phòng là 0,18 ha; Đất an ninh là 9,49 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 4,99 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 2,39 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 88,66 ha; Đất ở tại đô thị là 141,35 ha; Đất  xây dựng 
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trụ sở cơ quan là 0,12 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 0,66 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 1,16 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,06 ha; Đất 

khu vui chơi, giải trí công cộng là 18,71 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,03 ha; Đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 20,56 ha. 

* Đất chưa sử dụng: đến năm 2021 còn 11,93 ha, 

3.4. Phường Vĩnh Bảo:  

Tổng diện tích tự nhiên là 118,31 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp không còn. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

118,31 ha. Trong đó: Đất an ninh là 0,24 ha; Đất thương mại dịch vụ là 8,0 ha; 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,89 ha; Đất phát triển hạ tầng là 32,48 

ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,05 ha; Đất ở tại đô thị là 59,41 ha; Đất  

xây dựng trụ sở cơ quan là 2,31 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là  

0,05 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 1,29 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,02 ha; Đất 

khu vui chơi, giải trí công cộng là 2,23 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,07 ha; Đất 

sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 11,19 ha và đất phi nông nghiệp khác là 0,08 ha. 

3.5. Phường Vĩnh Lợi:  

Tổng diện tích tự nhiên là 355,42 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 197,02 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 179,42 ha; Đất trồng cây lâu năm là 15,84 ha và 

Đất nuôi trồng thủy sản là 1,76 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

158,40 ha. Trong đó: Đất Quốc phòng là 2,52 ha; Đất an ninh là 0,04 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 1,22 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 5,06 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 71,81 ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,57 ha; Đất 

ở tại đô thị là 67,81 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 0,24 ha; Đất cơ sở tôn 

giáo là 0,97 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,82 ha; 

Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,19 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 7,08 ha 

và Đất có mặt nước chuyên dùng 0,07 ha. 

3.6. Phường Vĩnh Lạc:  

Tổng diện tích tự nhiên là 286,63 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 9,75 ha. 

Trong đó: Đất trồng cây hàng năm khác là 2,63 ha và Đất trồng cây lâu năm là 

7,14 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

276,88 ha. Trong đó: Đất Quốc phòng là 12,45 ha; Đất an ninh là 0,07 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 4,03 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 2,91 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 77,76 ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa là 1,10 ha; Đất 

ở tại đô thị là 152,99 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 2,95 ha; Đất xây dựng 

trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,07 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 0,23 ha; Đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,63 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 
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0,09 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 16,80 ha; Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối là 4,80 ha. 

3.7. Phường Vĩnh Thanh:  

Tổng diện tích tự nhiên là 115,36 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp không còn. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2020 là 

111,55 ha. Trong đó: Đất quốc phòng là 0,11 ha; Đất an ninh là 3,22 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 0,46 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 3,11 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 52,50 ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa là 0,56 ha; Đất 

ở tại đô thị là 55,20 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 4,95 ha; Đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự nghiệp là 0,17 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 1,75 ha; Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,16 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 

0,07 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,15 ha;  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 

7,13 ha; Đất có mặt nước chuyên dùng là 1,84 ha và đất phi nông nghiệp khác là 

0,06 ha, 

* Đất chưa sử dụng: Đất chưa sử dụng đến năm 2020 là 3,81 ha, 

3.8. Phường Vĩnh Thanh Vân:  

Tổng diện tích tự nhiên là 80,38 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đến năm 2020 không còn, 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 157,52 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 109,15 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 13,03 

ha và Đất trồng cây lâu năm là 35,34 ha, 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

80,38 ha. Trong đó: Đất Quốc Phòng là 0,22 ha; Đất an ninh là 0,14 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 5,74 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,82 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 20,26 ha; Đất ở tại đô thị là 26,86 ha; Đất  xây dựng trụ 

sở cơ quan là 2,18 ha; Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,05 ha; Đất 

cơ sở tôn giáo là 0,62 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,04ha; Đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 6,0 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,25 ha; Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối là 17,2 ha. 

3.9. Phường Vĩnh Thông:  

Tổng diện tích tự nhiên là 1,411,62 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 1.132,72 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 955,62 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 24,9 

ha; Đất trồng cây lâu năm là 130,63 ha và Đất nuôi trồng thủy sản là 21,58 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

278,90 ha. Trong đó: Đất an ninh là 0,07 ha; Đất thương mại dịch vụ là 0,15ha; 

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,08 ha; Đất phát triển hạ tầng là 75,31 

ha; Đất ở tại đô thị là 116,22 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 0,22 ha; Đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là  ha; Đất cơ sở tôn giáo là 0,55 ha; Đất 

sinh hoạt cộng đồng là 0,08 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là 0,02 ha; Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối là 72,57 ha và Đất có mặt nước chuyên dùng là 13,62 ha. 
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3.10. Phường Vĩnh Quang:   

Tổng diện tích tự nhiên là 959,70 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 417,98 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 238,07 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 19,49 

ha và Đất trồng cây lâu năm là 156,20 ha, 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021là  

519,76 ha. Trong đó: Đất Quốc phòng là 2,68 ha; Đất an ninh là 5,59 ha; Đất 

thương mại dịch vụ là 3,08 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 3,32 ha; 

Đất phát triển hạ tầng là 134,34 ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải là 0,78 ha; Đất ở 

tại đô thị là 326,84 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 0,16 ha; Đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự nghiệp là 0,21 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 5,43 ha; Đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 16,85 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 

là 0,1 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 2,58 ha; Đất cơ sở tín ngưỡng là  

0,44 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 16,32 ha và đất phi nông nghiệp khác 

là 1,04 ha 

* Đất chưa sử dụng: đến năm 2020 là 21,96 ha, 

3.11. Phường Vĩnh Hiệp:  

Tổng diện tích tự nhiên là 1,067,78 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 714,96 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 521,12 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 35,49 

ha; Đất trồng cây lâu năm là 155,48 ha và Đất nuôi trồng thủy sản là 2,87 ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

352,82 ha. Trong đó: Đất an ninh là 0,04 ha; Đất khu công nghiệp là 1,75 ha; 

Đất thương mại dịch vụ là 4,09 ha; Đất phát triển hạ tầng là 117,87 ha; Đất ở tại 

đô thị là 157,58 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 0,26 ha; Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp là 0,3 ha; Đất cơ sở tôn giáo là 2,75 ha; Đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 1,32 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,07 

ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 66,78 ha và đất phi nông nghiệp khác là  

0,02 ha. 

3.12.  Xã Phi Thông:  

Tổng diện tích tự nhiên là 4,514,46 ha. Trong đó: 

* Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là 4.053,71 

ha. Trong đó: Đất trồng lúa là 3.856,82 ha; Đất trồng cây hàng năm khác là 

20,40 ha; Đất trồng cây lâu năm là 174,22 ha và Đất nông nghiệp khác là 2,27 

ha. 

* Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp thực hiện đến năm 2021 là  

460,75 ha. Trong đó: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 0,04 ha; Đất phát 

triển hạ tầng là 196,07 ha; Đất bãi thải, xử lý chất thải là 5,97 ha; Đất ở tại nông 

thôn là 157,86 ha; Đất  xây dựng trụ sở cơ quan là 0,34 ha; Đất cơ sở tôn giáo là  

0,96 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 0,28 ha; Đất 

sinh hoạt cộng đồng là 0,07 ha; Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 99,16 ha. 
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Bảng 8: Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 TP Rạch Giá phân theo đơn vị hành chính 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh Bảo 

Phường 

Vĩnh Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… 

+() 

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

 Tổng diện tích tự nhiên  10.585,91 497,85 731,74 446,66 118,31 1.067,78 286,63 355,42 959,70 115,36 80,38 1.411,62 4.514,46 

1 Đất nông nghiệp NNP 6.938,90 157,52 108,88 146,35  714,96 9,75 197,02 417,98   1.132,72 4.053,71 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.002,18 109,15 35,83 106,16  521,12  179,42 238,07   955,62 3.856,82 

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.002,18 109,15 35,83 106,16  521,12  179,42 238,07   955,62 3.856,82 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 145,82 13,03 29,89   35,49 2,63  19,49   24,90 20,40 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 757,30 35,34 42,25 40,20  155,48 7,14 15,84 156,20   130,63 174,22 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH              

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD              

1.6 Đất rừng sản xuất RSX              

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 31,34  0,91   2,87  1,76 4,22   21,58  

1.8 Đất làm muối LMU              

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 2,27            2,27 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.609,32 340,33 622,86 288,38 118,31 352,82 276,88 158,40 519,76 111,55 80,38 278,90 460,75 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh Bảo 

Phường 

Vĩnh Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… 

+() 

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

2.1 Đất quốc phòng CQP 18,96  0,79 0,18   12,45 2,52 2,68 0,11 0,22   

2.2 Đất an ninh CAN 20,91 0,10 1,91 9,49 0,24 0,04 0,07 0,04 5,59 3,22 0,14 0,07  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1,75     1,75        

2.4 Đất khu chế xuất SKT              

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN              

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 53,73 5,65 16,31 4,99 8,00 4,09 4,03 1,22 3,08 0,46 5,74 0,15  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 35,60 10,12 6,86 2,39 0,89  2,91 5,06 3,32 3,11 0,82 0,08 0,04 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS              

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.149,40 120,82 181,43 88,66 32,48 117,87 77,76 71,81 134,34 32,60 20,26 75,31 196,07 

 Đất giao thông DGT 749,08 55,66 138,67 66,25 26,55 72,06 62,47 56,13 90,60 18,77 17,98 49,03 94,91 

 Đất thuỷ lợi DTL 222,31 10,66 6,01 5,13 0,40 40,49 0,60 14,18 32,44  0,45 20,69 91,30 

 Đất công trình năng lượng DNL 2,28  0,04   0,20 0,67  0,37   1,00  

 
Đất công trình bưu chính viễn 

thông 
DBV 1,56 0,04 0,80 0,01  0,02  0,04 0,24 0,17  0,05 0,20 

 Đất cơ sở văn hóa DVH 55,67 39,28 7,29    1,49   5,79 0,36  1,46 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh Bảo 

Phường 

Vĩnh Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… 

+() 

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

 Đất cơ sở y tế DYT 13,72 0,05 9,89 0,03 0,33 0,10 3,37 0,10 0,09 0,07 -0,68 0,13 0,26 

 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 76,65 3,60 14,59 15,88 4,94 3,86 7,90 0,29 7,02 7,37 2,00 3,10 6,09 

 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 18,75 11,55 1,02   1,15 0,66 0,97 1,07  0,03 1,31 0,99 

 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH              

 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH              

 Đất chợ DCH 9,38  3,12 1,36 0,26  0,61 0,10 2,52 0,43 0,12  0,87 

2.1 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,29    0,05  1,10 0,57  0,56    

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL              

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 8,13 0,07 1,31      0,78    5,97 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 157,86            157,86 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.601,87 166,90 330,72 141,35 59,41 157,58 152,99 67,81 326,84 55,20 26,86 116,22  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 30,55 3,03 13,79 0,12 2,31 0,26 2,95 0,24 0,16 4,95 2,18 0,22 0,34 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,76 0,06 1,85  0,05 0,30 0,07  0,21 0,17 0,05   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG              
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh Bảo 

Phường 

Vĩnh Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

(1) (2) (3) (4)=(5)+… 

+() 

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

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 19,62 3,22 1,18 0,66 1,29 2,75 0,23 0,97 5,43 1,75 0,62 0,55 0,96 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 21,87 0,10 0,54 1,16  1,32 0,63 0,82 16,85 0,16   0,28 

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
SKX              

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,94 0,05 0,09 0,06 0,02 0,07 0,09 0,19 0,10 0,07 0,04 0,08 0,07 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
DKV 95,31  49,00 18,71 2,23  16,80  2,58  6,00   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1,17 0,19 0,02 0,03 0,07    0,44 0,15 0,25 0,02  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 366,53 29,13 14,61 20,56 11,19 66,78 4,80 7,08 16,32 7,13 17,20 72,57 99,16 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 15,79  0,27     0,07  1,84  13,62  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,29 0,90 2,18  0,08 0,02   1,04 0,06    

3 Đất chưa sử dụng CSD 37,70   11,93     21,96 3,81    

4 Đất khu công nghệ cao* KCN              

5 Đất khu kinh tế* KKT              

6 Đất đô thị* KDT              

 



48 
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4. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

Để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất trong năm kế hoạch 2021 diện tích cần chuyển mục đích là 121,81 ha. Trong 

đó: chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 110,57 ha, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp là 11,24 ha. 

Bảng 9: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong năm kế hoạch 2021 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

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

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

1 
 Đất nông nghiệp chuyển 

sang phi nông nghiệp 
NNP/PNN 110,57 5,25 16,8 17,9  14,9 2 5 36,19 1,53  6 5 

1.1  Đất trồng lúa LUA/PNN 34,78  4,9 3,8  8,99   16,09   1  

 
 Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC/PNN 34,78  4,9 3,8  8,99   16,09   1  

1.2 
 Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK/PNN 3,49  3,49           

1.3  Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 72,3 5,25 8,41 14,1  5,91 2 5 20,1 1,53  5 5 

1.4  Đất rừng phòng hộ RPH/PNN              

1.5  Đất rừng đặc dụng RDD/PNN              

1.6  Đất rừng sản xuất RSX/PNN              

1.7  Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN              
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

1.8  Đất làm muối LMU/PNN              

1.9  Đất nông nghiệp khác NKH/PNN              

2 

 Chuyển đổi cơ cấu sử 

dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp 

 11,24  1,99      9,25     

  Trong đó:               

2.1 
 Đất trồng lúa chuyển sang 

đất trồng cây lâu năm 
LUA/CLN              

2.2 
 Đất trồng lúa chuyển sang 

đất trồng rừng 
LUA/LNP              

2.3 
 Đất trồng lúa chuyển sang 

đất nuôi trồng thủy sản 
LUA/NTS              

2.4 
 Đất trồng lúa chuyển sang 

đất làm muối 
LUA/LMU              

2.5 

 Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thủy sản 

HNK/NTS              

2.6 

 Đất trồng cây hàng năm 

khác chuyển sang đất làm 

muối 

HNK/LM

U 
             

2.7 

 Đất rừng phòng hộ chuyển 

sang đất nông nghiệp không 

phải làm rừng 

RPH/NKR

(a) 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính  

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

2.8 

 Đất rừng đặc dụng chuyển 

sang đất nông nghiệp không 

phải làm rừng 

RDD/NKR

(a) 
             

2.9 

 Đất rừng sản xuất chuyển 

sang đất nông nghiệp không 

phải làm rừng 

RSX/NKR

(a) 
             

2.1 

 Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 

PKO/OCT 11,24  1,99      9,25     

2.10 

Đất phi nông nghiệp không 

phải là đất ở chuyển sang 

đất ở 

PKO/OCT - - - - - - - - - - - - - 
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5. Diện tích đất cần thu hồi  

Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất cần thu hồi đất nông nghiệp là 44,17 ha, đất phi nông nghiệp là 7,59 ha. 

Bảng 10: Diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế hoạch 2021 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh Lạc 

Phường 

Vĩnh Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

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

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

1 Đất nông nghiệp NNP 44,17 0,25 11,8 15,9     16,2     

1.1 Đất trồng lúa LUA 16,3  4,9 3,8     7,6     

 
Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 16,3 

 
4,9 3,8 

    
7,6 

    

1.2 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK 3,49 

 
3,49 

          

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 24,38 0,25 3,41 12,1     8,62     

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH              

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD              

1.6 Đất rừng sản xuất RSX              

1.7 
Đất nuôi trồng thủy 

sản 
NTS  

            

1.8 Đất làm muối LMU              

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH              
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh Lạc 

Phường 

Vĩnh Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7,59 0,06 1,24 0,61 0,1    1,49 3,64 0,45   

2.1 Đất quốc phòng CQP              

2.2 Đất an ninh CAN              

2.3 Đất khu công nghiệp SKK              

2.4 Đất khu chế xuất SKT              

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN              

2.6 
Đất thương mại, dịch 

vụ 
TMD  

            

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC  

            

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS  

            

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 0,9 

 

0,63 0,27 

         

 Đất giao thông DGT              

 Đất thuỷ lợi DTL 0,27   0,27          

 
Đất công trình năng 

lượng 
DNL  

            

 
Đất công trình bưu 

chính viễn thông 
DBV  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh Lạc 

Phường 

Vĩnh Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

 Đất cơ sở văn hóa DVH              

 Đất cơ sở y tế DYT              

 
Đất cơ sở giáo dục - 

đào tạo 
DGD 0,63 

 
0,63 

          

 
Đất cơ sở thể dục - 

thể thao 
DTT  

            

 
Đất cơ sở nghiên cứu 

khoa học 
DKH  

            

 
Đất cơ sở dịch vụ về 

xã hội 
DXH  

            

 Đất chợ DCH              

2.1 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT  

            

2.11 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
DDL  

            

2.12 
Đất bãi thải, xử lý 

chất thải 
DRA  

            

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT              

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 5,89 0,06 0,61 0,34 0,1    1,04 3,64 0,1   

2.15 
Đất xây dựng trụ sở 

cơ quan 
TSC  

            

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 

của tổ chức sự nghiệp 
DTS  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh Lạc 

Phường 

Vĩnh Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG  

            

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON              

2.19 

Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 

NTD 0,45 

       

0,45 

    

2.2 
Đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 
SKX  

            

2.21 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH  

            

2.22 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 0,35 

         
0,35 

  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN              

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
SON  

            

2.25 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC  

            

2.26 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK  

            

3 Đất chưa sử dụng CSD 1,32         1,32    

4 
Đất khu công nghệ 

cao 
KCN  

            

5 Đất khu kinh tế KKT              

6 Đất đô thị KDT              
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6. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng  

Trong năm kế hoạch 2021 diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 2,19 ha. 

 

Bảng 11: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch 2021 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An 

Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

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

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

1 Đất nông nghiệp NNP                           

1.1 Đất trồng lúa LUA                           

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC                           

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK                           

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                           

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                           

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS                           

1.8 Đất làm muối LMU                           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                           

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,19               0,87 1,32       
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An 

Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

2.1 Đất quốc phòng CQP                           

2.2 Đất an ninh CAN 0,87               0,87         

2.,3 Đất khu công nghiệp SKK                           

2.4 Đất khu chế xuất SKT                           

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN                           

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD                           

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi công 

nghiệp 
SKC   

                        

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
SKS   

                        

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 1,32 

                

1,32 

      

  Đất giao thông DGT   
                        

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                           

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                           

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT                           

2.14 Đất ở tại đô thị ODT                           

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                           

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ DTS                           
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng 

diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Phường 

An 

Bình 

Phường 

An Hòa 

Phường 

Rạch 

Sỏi 

Phường 

Vĩnh 

Bảo 

Phường 

Vĩnh 

Hiệp 

Phường 

Vĩnh 

Lạc 

Phường 

Vĩnh 

Lợi 

Phường 

Vĩnh 

Quang 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Phường 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

Phường 

Vĩnh 

Thông 

Xã Phi 

Thông 

chức sự nghiệp 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG   

                        

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON                           

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD   

                        

2.2 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX   

                        

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                           

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV   

                        

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN                           

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối 
SON   

                        

2.25 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC   

                        

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK                           

3 Đất chưa sử dụng CSD                           

4 Đất khu công nghệ cao KCN                           

5 Đất khu kinh tế KKT                           

6 Đất đô thị KDT                           
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

7. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2021 

Tổng số công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch 2021 trên địa bàn thành phố là 78 công trình, dự án, Bao gồm: 

- 20 dự án đăng ký mới năm 2021 (Bảng 12); 

- 58 dự án chuyển tiếp, Bao gồm: 

+ 14 dự án đăng ký kế hoạch SDĐ 2020 (Bảng 13); 

+ 19 dự án đăng ký kế hoạch SDĐ 2019 (Bảng 14); 

+ 08 dự án đăng ký kế hoạch SDĐ 2018 (Bảng 15); 

+ 14 dự án đăng ký kế hoạch SDĐ 2017 (Bảng 16); 

+ 03 dự án đăng ký kế hoạch SDĐ 2016 (Bảng 17); 

Bảng 12: Danh mục các công trình, dự án đăng ký năm 2021 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

1 
Đường Nguyễn Trung Ngạn 

(nối tiếp ra Thiên Hộ Dương) 
DGT 0,03 0,02 0,01 CLN/DGT: 0,01ha. An Bình 

- Biểu đăng ký danh mục của UBND phường An Bình và 

BQL DA TP. RG 

- Quyết định phê duyệt báo cáo KT-KT số 1114/QĐ-

UBND ngày 29/10/2018 của UBND TP. Rạch Giá (Thời 

gian thực hiện: 2019-2020); Tờ trình xin chủ trương lập 

phương án bồi hoàn GPMB số 103/TTr-BQL DA ĐTXD 

(11/3/2020) của BQL DA ĐTXD) 

- Bản vẽ vị trí có tọa độ 

2 
Khu vực đất do UBND 

phường An Hòa quản lý 
CLN 0,60 0,60 

  

CLN An Hòa 

- Kết luận của Thanh tra tỉnh Kiên Giang 07/KL-TTr ngày 

29/7/2011; 

- Công văn về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công 

số 545/VP-NCTH ngày 26/8/2019 của VP HĐND và 

UBND; 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

- Tờ trích đo địa chính TĐ 2485-2020 do Trung tâm Kỹ 

thuật TN và MT lập ngày  09/7/2020; 

3 

Dự án Khu 1 thuộc dự án điều 

chỉnh Khu 3- Khu đô thị Phú 

Cường 

ODT 0,26   

  

PNK/ODT: 0,15ha; 

DKV/ODT: 0,05ha; 

DGT/ODT: 0,06ha; 

An Hòa 

- Công văn đăng ký của Cty CP. Phú Cường Kiên Giang; 

- Tờ trình 163/TTr-UBND ngày 11/8/2020 của UBND TP. 

Rạch Giá; 

- Quyết định 2832/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của 

UBND tỉnh Kiên Giang điều chỉnh một số nội dung thuộc 

Điều 1 tại QĐ 1293/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 và QĐ 

2643/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh Kiên 

Giang; 

- Tờ trích đo địa chính TĐ 267-2020 (TĐ 300-2019) ngày 

09/3/2020 của VP ĐKĐĐ tỉnh KG 

DGT 0,14   

  

DKV/DGT: 0,10ha; 

DRA/DGT: 0,01ha; 

PNK/DGT: 0,03ha. 

TMD 0,13   

  

DKV/TMD: 0,05ha; 

PNK/TMD: 0,07ha; 

DGT/TMD: 0,01ha 

DCH 0,10   
  

DKV/DCH: 0,06ha; 

DRA/DCH: 0,04ha 

DKV 0,01 0,01     

4 

Đầu tư mở rộng quỹ đất khu 

vực đường 3/2 để xây dựng 

đường 3/2 và dãy nhà dọc theo 

đường 3/2 

ODT 

DGT 
1,28 1,28 

  

ODT: 0,93ha; 

DGT: 0,35 
An Hòa 

- Công văn đăng ký của Cty CP. Phú Cường Kiên Giang; 

- Công văn 5762/VP-KTCN ngày 02/11/2016 của VP 

UBND tỉnh Kiên Giang (chấp thuận Tờ trình 142/TTr-

SKHĐT ngày 18/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư); 

Công văn 1778/SXD-QHKT ngày 13/11/2017 về việc ý 

kiên thực hiện dự án 

- Tờ trích đo địa chính TĐ 2037-2018 và TĐ 176-2020 

5 

Trường Mẫu giáo Hướng 

Dương (Khu tái định cư An 

Hòa) 

DGD 0,39 0,39 

  

  An Hòa 

- Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình 

nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (MDR-UUP)- Tiểu dự án 

TP. Rạch Giá 

- Bản vẽ vị trí có toạ độ 
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STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

6 
Trụ sở khu phố 3 (Khu tái định 

cư An Hòa) 
TSC 0,03 0,03 

  
  An Hòa - Bản vẽ vị trí có toạ độ 

7 
Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm 

thương mại Rạch Sỏi 

ODT 0,07 0,07     

Rạch Sỏi 

- Biểu đăng ký BQL DA ĐTXD TP.RG 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng số 

1591/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh Kiên 

Giang 

- Thông báo UBND tỉnh Kiên Giang số 290/TB-UBND 

ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang 

- Sơ đồ vị trí có toạ độ 

DGT 0,06   

  

ODT/DGT: 0,06ha 

8 

Văn phòng làm việc Cảng 

hàng không Rạch Giá- CN 

Tổng công ty Hàng không Việt 

Nam- CTCP 

TMD 0,04   

  

TMD Vĩnh Bảo 

- Quyết định 383/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND 

tỉnh Kiên Giang điều chỉnh bổ sung QĐ 2119/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê 

duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Tổng 

Công ty Cảng hàng không VN; 

- Tờ trích đo địa chính TĐ 82-2018 (207-10) do VP 

ĐKĐĐ tỉnh KG lập 29/5/2018 

9 

Trung tâm giáo dục thường 

xuyên tỉnh Kiên Giang tại Lô 

C5, C6 đường Đặng Huyền 

Thông 

DGD 0,66 0,66 

  

DGD Vĩnh Lạc 

- Tờ trình đăng ký nhu cầu sử dụng đất của Trung tâm 

GDTX KG; 

- Tờ trích đo địa chính số 173-2020(108-51) ngày 

28/5/2020 của VP ĐKĐĐ tỉnh Kiên Giang; 

- GCN số AN266515 do UBND tỉnh cấp 28/8/2008 cho 

Cty CP.Đức Trí 

- Đơn xin trả lại đất Nhà nước ngày 18/8/2020 của đại diện 

Cty CP. Đức Trí 

10 Trường mẫu giáo Hương Sen DGD 0,90 0,90 

  

DGD Vĩnh Lợi 

- Tờ trích đo địa chính TĐ 05-2017 (735-67) 

- Quyết định thành lập trường Mẫu giáo Hương Sen số 

02/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND TP. Rạch Giá 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

11 

Khu dân cư Chợ nông hải sản 

Trung tâm thương mại Rạch 

Giá 

ODT 3,40 0,35 3,05 

LUC/ODT: 0.63ha; 

CLN/ODT: 2,12ha; 

NTD/ODT: 0,30ha. 

Vĩnh 

Quang 

- Công văn đăng ký CTCP Tập đoàn TV ĐTXD KG 

- Nghị quyết 153/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của 

HĐND tỉnh KG về danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án 

chuyển mục đích có sử dụng đất lúa, đất rừng (danh mục 

số IV.1.3 của Phụ lục 1); Quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 868/QĐ-UBND ngày 

27/12/2016 của UBND TP. Rạch Giá; 

- Sơ đồ vị trí khu đất có tọa độ 

DKV 0,27   0,27 
LUC/DKV: 0,16ha; 

CLN/DKV: 0,11ha. 

DGT 2,66 0,18 2,48 

LUC/DGT: 0.48ha; 

CLN/DGT: 1,85ha; 

NTD/DGT: 0,15ha. 

DTL 0,02 0,01 0,01 CLN: 0.01 

12 
Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang 

(Giai đoạn 1) 

ODT 4,21   4,21 

LUC/ODT: 3.78ha; 

CLN/ODT: 0,27ha; 

DTL/ODT: 0,07ha; 

DGT/ODT: 0,09ha. 

Vĩnh 

Quang 

- Công văn đăng ký CTCP Tập đoàn TV ĐTXD KG 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 686/QĐ-UBND ngày 

19/3/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang. Quyết định 

1311/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND TP.RG về 

việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

phường Vĩnh Quang (QH phân khu Bắc Vĩnh Quang); 

- Sơ đồ vị trí có tọa độ 

TMD 0,08    0,08  LUC/DTL: 0,08ha. 

DTL 0,27 0,02 0,25 

LUC/DTL: 0.15ha; 

DTL/DTL: 0,02ha; 

DGT/DTL: 0,10ha. 

DKV 1,04   
  

CLN: 0,03ha; 

DGT: 0,07ha 

DGT 3,96 0,13 3,83 

LUC/DGT: 3.54ha; 

CLN/DGT: 0,13ha; 

DTL/DGT: 0,16ha. 

13 

Trụ sở làm việc và các công 

trình phụ trợ của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam chi nhánh 

tỉnh Kiên Giang 

TSC 0,31 0,31 

  

  
Vĩnh 

Quang 

- Biểu đăng ký danh mục giao đất của NHNN CN KG 

- Thông báo 629/TB-VP ngày 01/10/2019 của VP UBND 

tỉnh chấp thuận Tờ trình 1325/TTr-SXD-NHNN  ngày 

23/8/2019 của Sở Xây dựng 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

- Bản vẽ vị trí khu quy hoạch E22- Khu đô thị lấn biển Tây 

Bắc TP. Rạch Giá (chưa có toạ độ) 

14 
Trường Mẫu giáo Bình Minh 

(Khu tái định cư Vĩnh Quang) 
DGD 0,46 0,46 

  

  
Vĩnh 

Quang 

- Quyết định 2093/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án ĐTXD công trình 

nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (MDR-UUP)- Tiểu dự án 

TP. Rạch Giá 

- Bản vẽ vị trí có toạ độ 

15 
Trụ sở khu phố Nam Cao (Khu 

tái định cư Vĩnh Quang) 
TSC 0,01 0,01 

  
  

Vĩnh 

Quang 
- Bản vẽ vị trí có toạ độ 

16 
Trụ sở UBND thành phố Rạch 

Giá 
TSC 0,88   

  

DYT: 0,88 

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

- Biểu đăng ký danh mục của BQL DA ĐTXD TP. Rạch 

Giá 

- Thông báo ý kiến kết luận số 555/TB-VP ngày 22/8/2019 

của VP UBND tỉnh Kiên Giang; 

- Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND 

TP.Rạch Giá về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

- Bản đồ quy hoạch mặt bằng có tọa độ 

17 
Khu đất công thuộc trụ sở 

phòng Quản lý đô thị (cũ) 
ODT 0,03 0,03 

  

  

Vĩnh 

Thanh 

Vân 

- Thông báo kết luận của UBND TP. Rạch Giá; 

- Trích lục vị trí 

18 
Nhà tang lễ thành phố Rạch 

Giá 
NTD 1,00 0,75 0,25 

CLN/NTD:  0,10ha; 

ODT/NTD: 0,15ha 

Vĩnh 

Quang 

- Thông báo kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 1606-

TB/TU ngày 10/6/2019 

- Sơ đồ vị trí khu đất có tọa độ 

19 
Trường tiểu học Nguyễn Huệ 

(mở rộng) 
DGD 0,68 0,68 

  

CLN/DGD: 0,68ha. 
Vĩnh 

Quang 

- Quyết định 2289/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của 

UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư trung 

hạn 2016-2020 do UBND TPRG quản lý; 

- Sơ đồ vị trí khu đất có tọa độ 
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STT Hạng mục 
Mã loại 

đất 

Diện 

tích quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 
Diện 

tích (ha) 
Sử dụng vào loại đất 

20 Khu tái định cư Cầu Suối ODT 0,35 0,35 

  

  
Vĩnh 

Quang 

- Quyết định 2095/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về đơn giá tính thu tiền sử dụng đất đối 

với các hộ dân tại Khu Tái định cư Cầu Suối; 

- Sơ đồ vị trí có tọa độ 

 

Bảng 13: Danh mục các công trình, dự án năm 2020 chuyển sang thực hiện năm 2021 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

1 Trung tâm thương mại (TM2 Phú Cường) ODT 0,48 0 0,48 TMD/ODT: 0,48ha. An Hòa   

2 Trung tâm tài chính (TM3 Phú Cường) ODT 0,39 0 0,39 TMD/ODT: 0,39ha. An Hòa   

3 
Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia (Khu lấn 

biển Trần Quang Khải) 

ODT 

TMD 

DGT 

DKV 

99,98   99,98 

MVK/ODT: 33,71ha; 

MVK/TMD: 10,45ha; 

MVK/DGT: 27,51ha; 

MVK/DKV: 28,31ha; 

An Hòa 

  

4 Câu lạc bộ hưu trí (đường Nguyễn Trung Trực) ODT 0,27 0 0,27 TSC/ODT: 0,27ha An Hòa   

5 Khu BT31 Phú Cường ODT 0,38 0 0,38 TMD/ODT: 0,38ha. An Hòa   
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

6 
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn Lê Hồng 

Phong- Phan Thị Ràng) 
DGT 1,75   1,75 CLN/DGT: 1,75ha. An Hòa 

- Nghị Quyết số 320/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 của 

Hội đồng nhân tỉnh Kiên 

Giang về việc bổ sung Danh 

mục dự án cần thu hồi đất; 

Danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng thực hiện trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

7 
Đường Trần Văn Giàu (đoạn khu dân cư Nam 

An Hòa- Phan Thị Ràng) 
DGT 1,63   1,63 

ODT/DGT: 0,21ha; 

CLN/DGT: 0,18ha; 

HNK/DGT: 0,61ha; 

DGD/DGT: 0,63ha; 

An Hòa 

- Nghị Quyết số 320/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 của 

Hội đồng nhân tỉnh Kiên 

Giang về việc bổ sung Danh 

mục dự án cần thu hồi đất; 

Danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng thực hiện trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

8 

Đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh 

Kiên Giang- đoạn qua địa bàn thành Rạch Giá 

và huyện Châu Thành) 

DGT 16,45   16,45 

LUC/DGT: 3,8ha  

CLN/DGT: 7,0 

BHK/DGT: 4,9ha 

ODT/DGT: 0,28ha 

DTL/DGT: 0,27 

Rạch Sỏi 

- Nghị Quyết số 320/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 của 

Hội đồng nhân tỉnh Kiên 

Giang về việc bổ sung Danh 

mục dự án cần thu hồi đất; 

Danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng đặc 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

dụng thực hiện trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

9 Trường THCS Nguyễn Du DGD 1,21 1,21   DGD Vĩnh Bảo   

10 Khu dân cư biệt thự vườn Trường Phát 

ODT 

 

TMD 

9,9   

8,82 

 

0,91 

LUC/TMD: 0,17ha; 

LUC/ODT: 8,82ha; 

CLN/ODT: 0,91ha; 

Vĩnh Hiệp 

Quyết định số 2484/QĐ-

UBND ngày 05/11/2018 của 

UBND tỉnh Kiên Giang v/v 

Quyết đinh đầu tư khu dân cư 

biệt thự Trường Phát. 

11 Cầu Vàm Trư (đường Huỳnh Thúc Kháng) DGT 0,05   0,05 CLN/DGT: 0,05ha. Vĩnh Quang   

12 
Dư án ĐTXD công trình đường ven biển từ 

Rạch Giá đi Hòn Đất (đoạn Rạch Giá) 
DGT 0,04   0,04 Đất khác/DGT: 0,04ha. Vĩnh Quang   

13 Khu dân cư Dương Minh Châu ODT 9,38   9,38 

LUA/ODT: 3,65ha; 

CLN/ODT: 5,60a; 

DTL/ODT: 0,13ha; 

Vĩnh Quang 

- Nghị Quyết số 320/2020/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 của 

Hội đồng nhân tỉnh Kiên 

Giang về việc bổ sung Danh 

mục dự án cần thu hồi đất; 

Danh mục dự án có sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng thực hiện trong năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang. 

- Quyết định số 2557/QĐ-

UBND ngày 04/11/2019 của 

UBND tỉnh Kiên Giang v/v 

Quyết đinh đầu tư khu dân cư 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

Dương Minh Châu. 

14 Cảng hành khách Rạch Giá DGT 34,96 14,45 20,51 MVK/DGT: 20,51ha Vĩnh Thanh   

 

Bảng 14: Danh mục các công trình, dự án năm 2019 chuyển sang thực hiện năm 2021 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

1 Trụ sở làm việc chung các Hội TSC 0,4 0 0,4 ODT/TSC: 0,4ha. An Hòa 

'- Công văn số 6969/VP-KTCN ngày 

28/12/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang 

v/v chấp thuận chủ trương vị trisxay 

dựng trụ sở làm việc chung các Hội. 

- Thông báo số 432/TB-VP ngày 

22/6/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang 

thông báo kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm 

việc nghe báo cáo về xây dựng trụ 

sowrlafm việc chung các Hội. 

2 
Công ty CP Classic Mode (Việt 

Nam) 
ODT 0,48   0,48 SKC/ODT: 0,48ha. An Hòa 

  

3 
02 khu đất 02 bên quảng trường 

Trần Quang Khải 
TMD 3,2 0 3,2 TSC/TMD: 3,2ha An Hòa 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

4 
Khu 3 điều chỉnh - Khu đô thị mới 

Phú Cường  

 

TMD 

DKV 

 

DRA 

11,55 9,77 1,78 

MVK/ODT; 

MVK/TMD: 0,32ha; 

MVK/DKV: 0,71ha; 

MVK/DKV; 

MVK/DRA: 0,75ha; 

An Hòa 

Điều chỉnh vị trí bản đồ theo tờ trích đo 

số TĐ 1024-2019 do VP ĐKĐĐ tỉnh 

KG lập ngày 16/10/2019 

5 Công an tỉnh Kiên Giang CAN 8,46 8,46   CAN An Hòa   

6 
Quần thể quảng trường biển và 

khách sạn Phú Gia 

TMD; 

DGT; 

DVH. 

2,17 0 2,17 

MVK/TMD: 0.96ha; 

MVK/DGT: 0.56ha; 

MVK/DVH: 0.65ha. 

An Hòa 

  

7 Chợ An Hoà – Khu 3 Phú Cường 

DCH 

ODT 

DGT 

1,51 0,71 0,8 

MNC/DCH: 0,5ha; 

CLN/ODT: 0,14ha; 

CLN/DGT: 0,16ha. 

An Hòa 

  

8 
Khu đô thị Phú Quý_Lấn biển Tây 

Nam Rạch Sỏi 

ODT 

TMD 

DKV 

DGT 

99,98   99,98 

MVK/ODT: 43,76ha; 

MVK/TMD: 4,09ha; 

MVK/DKV: 18,71ha; 

MVK/DGT: 33,42ha. 

Rạch Sỏi 

  

9 
Khu đất dịch vụ C1 (Công viên 

Lạc Hồng) 
TMD 0,49 0,49   TMD Vĩnh Lạc 

  

10 
Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
DGT 0,89 0 0,89 ODT/DGT: 0,89ha. Vĩnh Quang 

  

11 
Tuyến dân cư đường Đê Biển (L1, 

L4 đến L12) 
ODT 7,19 0 7,19 BCS/ODT: 7,19ha Vĩnh Quang 

  

12 

Khu đất UBND phường Vĩnh 

Quang quản lý (đường Quang 

Trung) 

ODT 0,25 0 0,25 CLN/ODT: 0,25ha. Vĩnh Quang 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng thêm 
Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

13 
Trạm Biến áp 110KV và đường 

dây đấu nối Kiên Giang 
DNL 0,37 0 0,37 CLN/DNL: 0,37ha. Vĩnh Quang 

  

14 

Mở rộng đường Võ Trường 

Toản(đoạn Lý Thường Kiệt – 

Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

DGT 0,76 0,15 0,61 ODT/DGT: 0,61ha. Vĩnh Thanh 

  

15 

Mở rộng đường Đông Hồ (đoạn Lê 

Thị Hồng Gấm – Phạm Ngọc 

Thạch) 

DGT 0,31 0,07 0,24 ODT/DGT: 0,24ha. Vĩnh Thanh 

  

16 Mở rộng đình Nguyễn Trung Trực TIN 0,65 0,5 0,15 ODT/TIN: 0,15ha Vĩnh Thanh   

17 Bệnh viện Đa khoa tỉnh KG (cũ) TMD 4,3 0 4,3 DYT/TMD: 4,3ha 
Vĩnh Thanh 

Vân   

18 Công an phường Vĩnh Thanh Vân CAN 0,05   0,05 TSC/CAN: 0,05ha. 
Vĩnh Thanh 

Vân   

19 
Kho vật tư Công ty Điện lực Kiên 

Giang 
DNL 1 0 1 LUC/DNL: 1ha Vĩnh Thông 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

Bảng 15: Danh mục các công trình, dự án năm 2018 chuyển sang thực hiện năm 2021: 

 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  Địa điểm 

 (đến cấp 

xã/ 

phường) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

1 Nâng cấp đường Trương Định (nối dài) DGT 0,5 0,2 0,3 
CLN/DGT: 0,24; 

ODT/DGT: 0,06ha. 
An Bình 

Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 

20/5/2020 v/v giá đất cụ thể tính tiền bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

dự án nâng cấp đường Trương Định tại 

phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

2 
Khu đất của Đài truyền hình Kiên 

Giang 
ODT 0,01 0,01   ODT Vĩnh Lạc   

3 Xí nghiệp Cơ khí 19 tháng 5 cũ SKC 0,03 0,03   SKC Vĩnh Lợi   

4 Khu dân cư làng Cầu Vồng ODT 0,56 0,56   ODT 
Vĩnh 

Quang 
  

5 Tuyến dân cư đường Đê Biển (L2, L3) ODT 0,96 0,96   ODT 
Vĩnh 

Quang 
  

6 
Tuyến dân cư hai bên đường số 02 

(đường) 
DGT 5,21   5,21 

LUC/DGT: 2,51ha; 

CLN/DGT: 2,51ha; 

DTL/DGT: 0,19ha. 

Vĩnh 

Quang 

Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

giá đất tính tiền bồi thường QSDĐ 

7 
Tuyến dân cư hai bên đường số 02 (khu 

dân cư) 
ODT 6,03 0 6,03 

LUC/ODT: 3,82ha. 

CLN/ODT: 1,83ha. 

DTL/ODT: 0,38ha. 

Vĩnh 

Quang 

Quyết định 2253/QĐ-UBND ngày 

02/10/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

giá đất tính tiền bồi thường QSDĐ 

8 
Khu dân cư, nhà ở sĩ quan, cán bộ chiến 

sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang 
ODT 8,41 0 

8,41 CQP/ODT: 8,41ha. 

Phường 

Vĩnh 

Quang   
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

 

Bảng 16: Danh mục dự án năm 2017 đang thực hiện, đề nghị điều chỉnh sang năm 2021: 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

1 
Dự án chỉnh trang đô thị xây dựng dãy nhà ở 

dọc theo đường 3 tháng 2 
ODT 0,97 0,09 0,88 HNK/ODT: 0,88ha An Hòa 

  

2 Trường TH Mạc Đỉnh Chi DGD 0,2 0 0,2 CLN/DGD: 0,20ha. Rạch Sỏi   

3 Cống Kênh Nhánh DTL 0,4 0 0,4 
ODT/DTL: 0,1ha; 

DKV/DTL: 0,3ha. 
Vĩnh Bảo 

  

4 Trung tâm phát triển Quỹ đất TSC 0,01 0,01   TSC Vĩnh Bảo   

5 Đội phòng cháy chữa cháy CAN 0,87 0 0,87 BCS/CAN: 0,87ha Vĩnh Quang   

6 04 khu đất Công an tỉnh  ODT 0,16 0 0,16 CAN Vĩnh Thanh   

7 Cống Kênh Nhánh DTL 0,45 0 0,45 ODT:0,1; DKV:0,35 
Vĩnh Thanh 

Vân   

8 Khu đền tưởng niệm Kiên Giang DVH 3,5   3,5 

ODT/DVH: 1,62ha; 

BCS/DVH: 1,32ha; 

CLN/DVH: 0,56ha 

Vĩnh Thanh 

Vân 

Quyết định số 1359/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2020 v/v giá đất cụ thể 

tính tiền bồi thương khi nhà nước  

thu hồi đất để thực hiện  Dự án Đên 

tưởng niệm người có công trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang tại phường 

Vình Thanh và Vĩnh Quang, thành 

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

9 Hội Cựu Chiến binh TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân   



71 

 

    

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại đất 

10 Hội Liên hiệp phụ nữ TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân   

11 Phòng kinh tế TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân   

12 Hội Chữ thập đỏ TSC 0,02 0,02   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân   

13 01 khu đất Công an tỉnh  ODT 0,09 0 0,09 CAN/ODT: 0,09ha 
Vĩnh Thanh 

Vân   

14 Hội đồng nhân dân TSC 0,01 0,01   TSC 
Vĩnh Thanh 

Vân   

 

Bảng 17: Danh mục dự án năm 2016 đang thực hiện, đề nghị điều chỉnh sang năm 2021 

 

STT Hạng mục 

Mã 

loại 

đất 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

hiện 

trạng 

 (ha) 

Tăng 

thêm 
  

Địa điểm 

 (đến cấp 

phường/xã) 

Ghi chú Diện 

tích 

(ha) 

Sử dụng vào loại 

đất 

1 Khu dân cư Nam An Hòa ODT 4,67 1,09 3,58 
LUA/ODT: 2,4ha;  

CLN/ODT: 1,18ha;  
An Hòa 

  

2 Khu tái định cư Nam An Hòa ODT 4,5   4,5 
LUA/ODT: 2,5ha;  

HNK/ODT: 2,0ha. 
An Hòa 

  

3 
Trại giống và Trụ sở làm việc Trung tâm NLN 

nghiệp KG 
NKH 2,27 0  2,27 

LUA/NKH: 2,0ha;  

HNK/NKH: 

0,27ha. 

Vĩnh Thông 
Đã thu hồi đất, chuyển sang giao 

đất 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

Bảng 18: Danh mục dự án năm xin ý kiến và đề nghị bổ sung hồ sơ 

 

STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

1 
Khu dân cư Nam An Hòa 

(giai đoạn 2) 

Đa 

mục 

đích 

7,60     

LUC: 4,67ha; 

ODT: 0,43ha; 

CLN: 2,18ha; 

DGT: 0,19ha; 

DTL: 0,13ha. 

An Hòa 

- Công văn đăng ký CTCP Tập 

đoàn TV ĐTXD KG 

- Quyết định phê duyệt Điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

số 676/QĐ-UBND ngày 

16/8/2018 của UBND TP.Rạch 

Giá 

- Sơ đồ vị trí có tọa độ 

Phù hợp 

ĐCQHSDĐ 

Chưa có chủ 

trương thực hiện 

2 

Trung tâm đào tạo và sát 

hạch lái xe thành phố 

Rạch Giá (Công ty 

TNHH Trường Phát) 

DGT 6,53     LUC:6,53ha. Vĩnh Thông 

- Báo cáo 635/BC-SGTVT ngày 

24/8/2020 của Sở GTVT về việc 

đề xuất thực hiện đầu tư xây 

dựng Trung tâm Đào tạo và sát 

hạch lái xe; 

- Sơ đồ vị trí có tọa độ VN 2000 

Chưa phù hợp 

ĐCQHSDĐ 

(thuộc quy 

hoạch đất 

thương mại 

dịch vụ) 

Chưa có chủ 

trương thực hiện 

3 

Khu đất từ ranh Đê Quốc 

phòng đến đường Đê 

biển 

ODT 19,43     RPH: 19,43 Vĩnh Quang 

- Biểu đăng ký BQL DA ĐTXD 

TP.RG; 

- Tờ trình 139/TTr-UBND ngày 

03/7/2020 của UBND TP.RG về 

việc xin chủ trương thu hồi đất 

từ Đê Quốc phòng đến ranh 

Tuyến đường đê biển đoạn qua 

TPRG; Công văn trả lời số 

791/STNMT-ĐĐ&KS ngày 

22/7/2020 của Sở TN&MT  

- Bản vẽ mặt bằng có tọa độ 

Phù hợp quy 

hoạch đất ở đô 

thị 

Chưa có chủ 

trương thực hiện 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

4 
Trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉnh Kiên Giang 
TSC 1,03       Vĩnh Quang 

- Tờ trình 199/TTr-UBND ngày 

11/9/2020 của UBND TP. Rạch 

Giá  V/v thống nhất khu đất xây 

dựng trụ sở làm việc Tòa án 

nhân dân tỉnh Kiên Giang; Tờ 

trình 13/TTr-TAT ngày 

10/9/2020 của Tòa án nhân dân 

tỉnh KG về việc chấp thuận giao 

khu đất xây dựng trụ sở l 

  

Bổ sung bản vẽ 

có tọa độ 

'Chưa có văn bản 

chấp thuận, sơ đồ 

vị trí có tọa độ 

(Liên hệ anh 

Dương Hồng 

Tuấn TP QLĐT) 

5 

Trụ sở Cục Hải quan tỉnh 

Kiên Giang và Chi cục 

Hải quan Rạch Giá 

TSC 1,20       Vĩnh Hiệp - Sơ đồ vị trí chưa có tọa độ   
Bổ sung bản vẽ 

có tọa độ 

6 
Trang trại tổng hợp nuôi 

gà Nguyễn Minh Công 
NKH 2,27     LUC: 2,27ha. Phi Thông 

- Công văn đăng ký ngày 

19/8/2020 của chủ doanh nghiệp 

(GCN số CM745375 do Sở 

TN&MT cấp 21/9/2018, thửa 

1604, tờ 9) 

- Trích lục bản đồ địa chính TL 

1461-2018  ngày 03/10/2018 của 

CN VP ĐKĐĐ TP. Rạch Giá 

Chưa phù hợp 

ĐCQHSDĐ 

(thuộc quy 

hoạch đất 

trồng lúa và 

đất trồng cây 

lâu năm) 

Hội đồng thẩm 

định chấp thuận 

đăng ký KHSDĐ 

2021 

7 
Nhà văn hóa kết hợp sân 

thể thao ấp Tà Keo Ngọn 
DVH 0,30     LUC: 0,30ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Quyết định 1576/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND 

TP.Rạch Giá phê duyệt danh 

mục công trình dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

  

Bổ sung căn cứ 

sau thẩm định 

cấp thành phố, 

chưa đưa vào số 

liệu 
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STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

(2021-2025) (khoản V.1.2, mục 

B, Phụ lục 1 đính kèm Quyết 

định); 

- Bản vẽ quy hoạch đất có tọa độ 

8 
Nhà văn hóa kết hợp sân 

thể thao ấp Sóc Cung 
DVH 0,20     LUC: 0,20ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Quyết định 1576/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND 

TP.Rạch Giá phê duyệt danh 

mục công trình dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

(2021-2025) (khoản V.1.2, mục 

B, Phụ lục 1 đính kèm Quyết 

định); 

- Bản vẽ quy hoạch đất có tọa độ 

  

Bổ sung căn cứ 

sau thẩm định 

cấp thành phố, 

chưa đưa vào số 

liệu 

9 
Nhà văn hóa kết hợp sân 

thể thao ấp Tà Keo Vàm 
DVH 0,17     LUC: 0,17ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Quyết định 1576/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND 

TP.Rạch Giá phê duyệt danh 

mục công trình dự kiến kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

(2021-2025) (khoản V.1.2, mục 

B, Phụ lục 1 đính kèm Quyết 

định); 

- Bản vẽ quy hoạch đất có tọa độ 

  

Bổ sung căn cứ 

sau thẩm định 

cấp thành phố, 

chưa đưa vào số 

liệu 
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STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

10 

Hạ tầng khu sản xuất tập 

trung các cơ sở nhỏ và 

vừa TP. Rạch Giá (Cụm 

CN Đông Bắc Vĩnh 

Hiệp) 

DGT 

ODT 

TMD 

45,00     LUC: 35ha. Vĩnh Hiệp 

'- Công văn đăng ký của BQL 

DA ĐT nâng cấp đô thị; 

- Công văn 131/UBND-KTTH 

ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh 

Kiên Giang v/v đề xuất dự án 

phát triển đô thị thích ứng biến 

đổi khí hậu khu vực Mê Kong- 

TP. Rạch Giá, tỉnh KG sử dụng 

nguồn vốn vay Ngân hàng Thế 

giới (WB) tài khoá FY20; 

- Bản vẽ sơ đồ vị trí có toạ độ 

Phù hợp quy 

hoạch 

Hội đồng thẩm 

định chấp thuận 

đăng ký Danh 

mục trình Thủ 

tướng chính phủ 

(do có diện tích 

thu hồi đất lúa 

lớn hơn 10ha, 

theo Điều 48- 

Luật Đất đai) 

11 

Xây dựng trụ sở Khu phố 

3 (Đất công UBND 

phường quản lý) 

TSC ?       An Bình 
Biểu đăng ký danh mục của 

UBND phường An Bình 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có tọa độ 

12 
Bán đấu giá Trụ sở Khu 

phố 3 đường Lê Quý Đôn 
? 0,01       An Bình 

Biểu đăng ký danh mục của 

UBND phường An Bình 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có tọa độ 

13 Hội chữ thập đỏ TSK 0,98     TSK Vĩnh Bảo 

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc 

hiện trạng thửa đất có tọa độ 

(chưa được ký duyệt) 

Phù hợp 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện 

và phiếu xác 

nhận có ký duyệt 

14 
Ban chỉ huy quân sự 

phường Vĩnh Lợi 
TSC 0,12     DTT Vĩnh Lợi 

- Tờ trình ngày 03/9/2020 của 

BCHQS phường Vĩnh Lợi đã 

Quy hoạch đất 

thể dục, thể 

Bổ sung bản vẽ 

có tọa độ 
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STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

được ý kiến thống nhất của Chủ 

tịch UBND phường Vĩnh Lợi; 

-  Bản mô tả ranh giới, mốc giới 

thửa đất (Thửa đất số 117, tờ bản 

đồ 13) chưa có tọa độ 

thao 

15 
Ban chỉ huy quân sự 

phường Vĩnh Quang 
TSC 0,21     LUC: 0,21ha. Vĩnh Quang 

- Công văn đăng ký của UBND 

phường Vĩnh Quang; 

- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc 

chưa có tọa độ VN 2000 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có toạ độ 

16 
Ban chỉ huy quân sự 

phường Vĩnh Bảo 
DSK 0,09       Vĩnh Bảo 

- Biểu đăng ký của UBND 

phường Vĩnh Bảo 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có toạ độ 

17 

Dự án nhà ở thu nhập 

thấp đường Nguyễn Cư 

Trinh (Công ty CP Phát 

triển nhà KG) 

ODT ?       Vĩnh Quang 

- Thông báo kết luận 680/TB-VP 

ngày 08/9/2020 của Vp UBND 

tỉnh KG 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có toạ độ 

18 

Đầu tư xây dựng Khu 

thương mại dịch vụ và 

nhà trẻ 03 nhóm (Công ty 

TNHH Đoàn Thịnh Phú) 

TMD 0,23       

Vĩnh Hiệp 

- Quyết định chủ trương đầu tư 

số 2440/QĐ-UBND ngày 

23/10/2019 của UBND tỉnh Kiên 

Giang 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung bản vẽ 

có toạ độ DGD 0,34       

19 Bãi đậu xe TP.Rạch Giá DGT 0,40       Vĩnh Hiệp - Quyết định chủ trương đầu tư Chưa có bản Bổ sung bản vẽ 



77 

 

    

Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

và Trung tâm đăng kiểm 

phương tiện xe cơ giới 

đường bộ 

TMD 0,15       
số 1145/QĐ-UBND ngày 

13/5/2020 của UBND tỉnh Kiên 

Giang 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

có toạ độ 

DGT 0,35       
Nhà 

lv 
0,45 

      

20 
Cầu ngang kênh Rạch 

Giá- Long Xuyên 
DGT 0,40     LUC: 0,4ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Tờ trình 135/TTr-UBND ngày 

02/7/2020 của UBND TP. Rạch 

Giá về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công trung hạn gđ 2021-2015 

nguồn thu sử dụng đất trên địa 

bàn TP.RG 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung bản vẽ 

có toạ độ 

21 
Mở rộng trường tiểu học 

Trần Quốc Toản 
DGD 0,12     LUC: 0,12ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Sơ đồ khu đất không có tọa độ 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Bổ sung chủ 

trương thực hiện, 

bản vẽ có toạ độ 

22 Đường Đoàn Kết DGT 1,85     LUC: 1,85ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

-Tờ trình 188/TTr-UBND ngày 

27/8/2020 của UBND TP. Rạch 

Giá đề xuất danh mục đầu tư các 

công trình phục vụ phát triển lúa 

gạo bền vững ấp Sóc Cung- Phi 

Thông 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Nâng cấp tuyến 

đường hiện hữu, 

không có nhu cầu 

thu hồi đất, đề 

xuất không đăng 

ký KHSDĐ 2021 
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STT 
Tên công trình, 

dự án 

Loại 

đất 

Tổng 

số 

(ha) 

Hiện 

trạng 

(ha) 

Tăng thêm  
Địa điểm 

(đến cấp 

phường/xã) 

Căn cứ xem xét, thẩm định 

Về Điều 

chỉnh quy 

hoạch sử 

dụng đất đến 

2020 

Đề xuất Diện tích 

(ha) 

Sử dụng vào 

loại đất 

23 Đường Xã Chính DGT 4,10     LUC: 4,1ha. Phi Thông 

- Biểu đăng ký của UBND xã 

Phi Thông; 

- Tờ trình 187/TTr-UBND ngày 

27/8/2020 của UBND TP. Rạch 

Giá đề xuất danh mục đầu tư 

công trình phục vụ phát triển lúa 

gạo bền vững ấp Tà Tây- Phi 

Thông 

Chưa có bản 

vẽ vị trí, nên 

chưa xét sự 

phù hợp với 

ĐCQHSDĐ 

Nâng cấp tuyến 

đường hiện hữu, 

không có nhu cầu 

thu hồi đất, đề 

xuất không đăng 

ký KHSDĐ 2021 

24 

Đường Trần Văn Giàu 

(đoạn từ Tân Cảng đến 

ranh trường Cao đẳng 

nghề) 

DGT 0,78 

  

 0,78 
LUC: 0,4ha; 

CLN: 0,36ha; 

ODT: 0,02ha. 

An Hòa Bản vẽ vị trí khu đất 
Phù hợp quy 

hoạch 

Chưa có chủ 

trương thực hiện 
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Bảng 19: Dự kiến chuyển mục đích của hộ gia đình, cá nhân năm 2021: 

STT Tên phường/xã Loại đất 

Ước tính 

hiện trạng 

sử dụng đất 

năm 2020 

Điều chỉnh 

quy hoạch sử 

dụng đất (ĐC 

QHSDĐ) đến 

2020 được 

duyệt 

Chỉ tiêu (CT) 
So sánh chỉ 

tiêu dự kiến 

thực hiện 

2021 và 

ĐCQHSDĐ 

đến 2020-  

Thấp hơn (-) 

Cao hơn (+) 

Được phép 

chuyển mục 

đích phù 

hợp ĐC 

QHSDĐ 

đến 2020 

Dự kiến 

chuyển 

mục đích 

năm 

2021 (*) 

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

1 Phường An Bình ODT 161,96 207,81 45,86 5,00 -40,86 

2 Phường An Hòa ODT 281,53 366,35 84,82 5,00 -79,82 

3 Phường Rạch Sỏi ODT 95,93 189,93 94,00 2,00 -92,00 

4 Phường Vĩnh Bảo ODT 59,51 56,49 -3,02 - 3,02 

5 Phường Vĩnh Hiệp 
ODT 143,59 186,16 42,58 5,00 -37,58 

TMD - 32,58 32,58 10,00 -22,58 

6 Phường Vĩnh Lạc ODT 150,99 152,49 1,50 1,50 0,00 

7 Phường Vĩnh Lợi ODT 62,81 94,33 31,52 5,00 -26,52 

8 Phường Vĩnh Quang 
ODT 296,18 417,32 121,14 10,00 -111,14 

TMD - 20,44 20,44 10,00 -10,44 

9 Phường Vĩnh Thanh ODT 57,73 63,55 5,82 5,82 0,00 

10 Phường Vĩnh Thanh Vân ODT 26,96 26,92 -0,04 - 0,04 

11 Phường Vĩnh Thông 
ODT 110,95 158,94 47,99 5,00 -42,99 

TMD - 6,12 6,12 - -6,12 

12 Xã Phi Thông ONT 152,86 201,10 48,24 5,00 -43,24 

8. Dự kiến các khoản thu, chi đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 

8.1 Căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

- 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; 
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- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

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 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất; 

- Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định 

về khung giá đất đất; 

- Nghị Quyết số 291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân 

tỉnh Kiên Giang về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và Danh mục dự án phải điều chỉnh, huỷ 

bỏ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh 

bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang; 

- Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 

 8.2. Phương pháp tính và dự kiến khoản thu, chi đất đai trong năm kế 

hoạch 2020 

 * Đối với các khoản thu: Bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, 

 * Đối với các khoản chi: Bao gồm chi cho việc bồi thường - hỗ trợ. Chi hỗ 

trợ 3,0 lần khi thu hồi đất nông nghiệp, 

STT Hạng mục  

Diện 

tích 

Đơn giá bình 

quân 
Thành tiền 

(ha) (1000 đồng/m2) (triệu đồng) 

I  Các khoản thu     9.201.000.000.000 

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang 

đất ở đô thị 

    

159,78  
5.000.000 7.989.000.000.000 

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang 

đất ở nông thôn 

        

5,00  
3.000.000 150.000.000.000 

- 
Thu tiền khi chuyển mục đích sang 

đất thương mại, dịch vụ 

      

21,24  
5.000.000 1.062.000.000.000 
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STT Hạng mục  

Diện 

tích 

Đơn giá bình 

quân 
Thành tiền 

(ha) (1000 đồng/m2) (triệu đồng) 

II Các khoản chi     4.978.000.000.000 

- Chi bồi thường đất ở tại đô thị 
        

6,04  
10.000.000 604.000.000.000 

- Chi bồi thường đất ở tại nông thôn            -    3.000.000 0 

- Chi bồi thường đất cây lâu năm 
      

72,30  
1.000.000 723.000.000.000 

-  Chi bồi thường đất trồng lúa 
      

37,05  
1.000.000 370.500.000.000 

- Hỗ trợ 3,0 lần đất nông nghiệp 
    

328,05  
1.000.000 3.280.500.000.000 

III Cân đối thu -  chi (I - II)     4.223.000.000.000 
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PHẦN IV 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

NĂM 2021 

1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

 Để kế hoạch sử dụng đất có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử 

dụng đất và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố 

trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 được UBND tỉnh phê duyệt, cần phải thực hiện các giải pháp như sau: 

1.1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 

- Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để 

thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng 

khu vực trên địa bàn huyện nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, cải tạo đất 

phèn, tránh làm thoái hóa đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát 

triển bền vững, 

- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng kế hoạch của 

huyện, Khai thác sử dụng đất hợp lý, cải tạo bảo vệ đất là cơ sở tăng năng suất, 

chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đồng thời góp phần sử dụng lâu bền nguồn tài 

nguyên đất, cải tạo vùng đất canh tác, 

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với xu thế phát triển nhằm đem hiệu 

quả kinh tế cao. Phân bổ quỹ đất phải phù hợp với kế hoạch và điều kiện sản 

xuất của từng vùng. Đặc biệt, đối với việc phát triển nông nghiệp cần quan tâm 

đến phát triển cơ sở hạ tầng về: giao thông, thủy lợi, thị trường, nguồn tiêu thụ 

sản phẩm và bảo quản chế biến nông sản. … 

1.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

- Ban hành quy định về quản lý đất đai gắn liền với bảo vệ môi trường, 

nhằm từng bước nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường của tổ chức, hộ gia đình 

và cá nhân trong quá trình quản lý, sử dụng đất. 

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, đưa các tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất, hướng dẫn sử dụng liều lượng phân thuốc trong canh tác nông 

nghiệp phù hợp, nhằm hạn chế tối đa tác động ô nhiễm môi trường đất và nước.  

- Bố trí khu chăn nuôi tập trung, xử lý tốt chất thải và quản lý nguồn nước 

thải trong chăn nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhân rộng mô hình sản xuất theo 

hướng chất lượng, vệ sinh an toàn và an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường hoạt động giám sát môi trường: Hoàn thiện mạng lưới quan 

trắc, đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, nước thải. Đồng thời, 

kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có chế tài đủ sức răn đe các cơ sở cố ý vi phạm 

các quy định về bảo vệ môi trường. 

Thực hiện các chính sách hổ trợ, ưu đãi đối với các dự án trên địa bàn ứng 

dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường trong hoạt động sản xuất.   

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ 

môi trường trên địa bàn.  
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2. Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

2.1. Giải pháp về công tác quản lý 

- Tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cho các tổ chức, cá 

nhân được biết. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhằm đảm 

bảo tính thống nhất, liên tục trong việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy 

hoạch và pháp luật. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên 

quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt, Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu 

hồi các dự án chậm triển khai. 

- Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất…. 

2.2. Giải pháp về đầu tư 

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 

tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, 

- Tạo quỹ đất sạch, 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, 

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm như đầu 

tư hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, cấp nước,…  

- Đầu tư cho việc xây dựng các tư liệu phục vụ quản lý đất đai như đo đạc 

bản đồ địa chính, chỉnh lý biến động, quy hoạch-kế hoạch, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

2.3. Giải pháp về cơ chế chính sách 

2.3.1. Chính sách về đất đai 

- Tiếp tục cụ thể hóa các điều khoản của Luật Đất đai, các văn bản của 

Trung ương phục vụ cho quá trình quản lý và sử dụng đất. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

- Có chính sách cải tạo đất và bảo vệ môi trường sinh thái. 

2.3.2. Những chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp 

- Chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

- Chính sách hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng để có thể tăng vụ bù sản lượng do 

mất đất vào phát triển cơ sở hạ tầng. 

2.3.3. Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất 

- Chính sách về tận dụng không gian trong quy hoạch xây dựng công 

nghiệp và đô thị trong các khu vực tập trung dân cư. 
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- Chính sách đầu tư đồng bộ giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết 

hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất. 

- Chính sách phát triển các điểm dân cư nông thôn theo hướng đô thị hoá tại 

chỗ, tránh tình trạng tập trung dân cư vào các đô thị. 

2.3.4. Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù 

- Chính sách ưu tiên dành đất cho những nhu cầu đặc biệt có tính bắt buộc 

về an ninh, quốc phòng. 

- Chính sách về khuyến khích sử dụng tiết kiệm diện tích đất nghĩa trang, 

nghĩa địa bằng cách quy tập và quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa. 

- Chính sách về chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu dân cư vào 

các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

2.3.5. Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải 

thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai 

- Chính sách khuyến khích áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với 

phát triển mạnh ưu thế về đa dạng sinh học trong phát triển nông nghiệp. 

- Chính sách ưu tiên để đón trước các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong 

đầu tư xây dựng cơ bản (cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị.…). 

- Chính sách xử phạt những hành vi gây tổn hại đến đất đai, môi trường, 

2.3.6. Chính sách ưu đãi 

- Chính sách đánh thuế theo hướng ưu tiên sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, gốm sứ, vật liệu xây dựng… 

- Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có thể đảm bảo nhằm có 

thể thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Xây dựng chính sách ưu tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ sở 

hạ tầng, về khoa học kỹ thuật… để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho nhân 

dân có trách nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai. 

- Chấp hành tốt các chính sách ưu tiên ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội khác. 

2.3.7. Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại 

- Nguồn thu từ đất được sử dụng một phần thỏa đáng để nhằm cải tạo đất, 

điều tra, đánh giá phân loại đất đai. 

- Xác định giá đất hợp lý nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách, đảm bảo 

công bằng xã hội và kích thích sản xuất. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng giao đất, thuê đất, Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với 

các tổ chức, cá nhân thuê đất để tránh thất thu. 

2.4. Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện 

- Lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất kịp thời cho các chủ 

đầu tư để kịp thời triển khai thực hiện dự án. 
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- Xây dựng phương án đấu giá Quyền sử dụng đất đối với đất ở nông 

thôn, đô thị, đất thương mại dịch vụ để tăng nguồn thu ngân sách, giao đất có 

thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, hộ 

nghèo công nhân viên chức, lực lượng vũ trang có nhu cầu đất ở để ổn định cuộc 

sống, yên tâm công tác. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất cây lâu năm chuyển 

sang sử dụng vào các mục đích khác không đúng quy hoạch đã được duyệt; việc 

sử dụng đất đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả các loại đất sử dụng vào 

mục đích phi nông nghiệp. 

- UBND các xã, phường căn cứ theo kế hoạch sử dụng đất của thành phố 

đã được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất thuộc phạm vi 

ranh giới hành chính cấp mình, thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định pháp luật. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, Kiên quyết xử lý các trường 

hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Báo cáo kế hoạch sử dụng đất thành phố Rạch Giá được thành lập trên cơ 

sở điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Rạch Giá đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2150/QĐ-

UBND ngày 19/9/2019. Danh mục công trình dự án cần thu hồi đất của UBND 

thành phố Rạch Giá và kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 

2019, cũng như những danh mục công trình, dự án thu thập được tại các ban 

ngành trên địa bàn cấp huyện. Ngoài ra, tài liệu còn kế thừa một khối lượng rất 

lớn danh mục công trình dự án thu hồi đất trên địa bàn Kiên Giang đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang thông qua. Qua những kết quả của báo cáo, có 

thể rút ra một số kết luận sau: 

- Kết quả của báo cáo thể hiện được chiến lược sử dụng đất của thành phố  

trong năm 2021, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường 

sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các xã, phường trong thành phố 

thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật. 

- Kết quả của báo cáo đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các công trình dự 

án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành của tỉnh, huyện và địa 

phương… trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu cầu và khả năng đáp ứng về 

đất đai, nguồn vốn. Đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi.  

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng 

vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và 

mục tiêu đô thị hoá, Các khu vực đô thị sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự 

trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà 

còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, 

đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của huyện. 

- Đất dành cho khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính 

theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, 

cụm có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp 

và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao, Các trung tâm 

dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy 

mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu 

vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại 

đất từ đất giao thông, thuỷ lợi đến quốc phòng an ninh, nghĩa trang, nghĩa địa,,, 

trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, 

đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất. 

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, UBND thành phố Rạch 
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Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Bất động sản Kiên Giang 

Giá kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang sớm trình UBND 

tỉnh xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Rạch Giá, Từ 

đó, UBND thành phố Rạch Giá có cơ sở thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về 

đất đai trên địa bàn thành phố cũng như có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các 

nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. 

 

 

 

 

 


