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PHẦN I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 

I. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất 

Theo số liệu hiện trạng đất năm 2020 (tính đến ngày 31/12/2020), tổng diện tích tự nhiên: 
7.938,36 ha. Chi tiết thể hiện trong bảng sau: 

Bảng số 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Mỹ Hào 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 
Tỷ lệ 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)  
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.938,36 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 4.671,97 58,85 
1.1 Đất trồng lúa LUA 3.666,79 46,19 
- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 3.666,79 46,19 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 64,06 0,81 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 430,93 5,43 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 411,20 5,18 
1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 98,99 1,25 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.266,15 41,14 

2.1 Đất quốc phòng CQP 14,32 0,18 
2.2 Đất an ninh CAN 0,59 0,01 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 479,84 6,04 

  Đất khu chế xuất SKT 0,00 0,00 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,42 0,21 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 382,47 4,82 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0,00 0,00 
2.8 Đất phát triển hạ tầng  DHT 1.287,47 16,22 
- Đất giao thông DGT 787,87 9,92 

- Đất thuỷ lợi DTL 388,95 4,90 

- Đất công trình năng lượng DNL 9,99 0,13 

- Đất CT bưu chính viễn thông DBV 1,08 0,01 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 8,68 0,11 

- Đất cơ sở y tế DYT 7,98 0,10 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 61,46 0,77 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 18,40 0,23 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 2,97 0,04 

- Đất công trình công cộng khác CCK 0,10 0,001 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0,39 0,00 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 
2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 12,18 0,15 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 
Tỷ lệ 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5)  
2.12 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 276,09 3,48 
2.14 Đất ở đô thị ODT 539,57 6,80 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 10,62 0,13 
2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 0,07 0,00 
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 13,56 0,17 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng 

NTD 77,92 0,98 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 19,28 0,24 
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,00 0,00 
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,51 0,01 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 4,52 0,06 
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 78,78 0,99 
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 50,66 0,64 
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,89 0,01 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,24 0,003 
(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 thị xã Mỹ Hào ) 

Bảng số 02: Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính năm 2020 

TT Đơn vị hành chính 
Diện tích năm 

2020 (ha) 
Cơ cấu (%) 

 
Toàn thị xã 7.938,36 100,00 

1 Phường Bạch Sam 457,80 5,78 
2 Phường Bần Yên Nhân 573,45 7,24 

3 Phường Dị Sử 674,64 8,52 

4 Phường Minh Đức 565,61 7,14 
5 Phường Nhân Hoà 618,56 7,81 
6 Phường Phan Đình Phùng 751,75 9,49 

7 Phường Phùng Chí Kiên 445,78 5,62 

8 Xã Cẩm Xá 892,47 11,16 

9 Xã Dương Quang 773,23 9,64 

10 Xã Hoà Phong 743,99 9,40 

11 Xã Hưng Long 465,93 5,88 

12 Xã Ngọc Lâm 550,88 6,96 

13 Xã Xuân Dục 424,29 5,36 
(Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 thị xã Mỹ Hào ) 

Diện tích đất tự nhiên của thị xã 7.938,36 ha, quỹ đất tự nhiên của thị xã phân bố 

không đồng đều theo đơn vị hành chính cấp xã, phường. Đơn vị có diện tích lớn nhất là xã 

Cẩm Xá: 892,47 ha, nhỏ nhất là xã Xuân Dục: 424,29 ha. 

-  Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 4.671,97 ha, chiếm 58,85 % tổng diện tích tự nhiên.  
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-  Đất phi nông nghiệp 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 3.266,15 ha, chiếm 41,14 % tổng diện tích tự 

nhiên. Với cơ cấu như trên cho thấy diện tích đất cho các công trình trụ sở, cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật còn tương đối ít. Sự phát triển của kinh tế cùng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân đòi 

hỏi trong thời gian tới cần quy hoạch quỹ đất cho mục đích phi nông nghiệp. 

-  Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng: diện tích là 0,24 ha. Phân bố tại xã Ngọc Lâm. 

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

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

Thị xã Mỹ Hào đã lập Quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại các Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 

28/11/2013; Quyết định 2661/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Công tác quản lý, thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên chỉ tiêu các loại 

đất thực hiện được chưa nhiều.  

Tổng diện tích đất tự nhiên của thị xã theo phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 là 7.910,96 ha, kết quả thực hiện năm 2020 là 7.938,36 ha, tăng 27,04 ha so với quy hoạch 

được duyệt. Cụ thể các loại đất như sau: 

Bảng 03: Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thị 

xã Mỹ Hào 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 

hoạch 
được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện 
tích (ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

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

(4) 
(7)=(5)/(4)*100% 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 
NHIÊN 

  7.910,96 7.938,36 27,40 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 3.325,06 4.671,97 1.346,91 59,06 

1.1 Đất trồng lúa LUA 3.046,86 3.666,79 619,93 46,35 

- 
Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước  
LUC 3.046,86 3.666,79 619,93 46,35 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,00 64,06 64,06 0,81 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,36 430,93 427,57 5,45 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH   0,00 0,00 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD   0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX   0,00 0,00 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 273,96 411,20 137,24 5,20 

1.8 Đất làm muối LMU 
 

0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   98,99 98,99 1,25 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.585,09 3.266,15 -1.318,94 41,29 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 

hoạch 
được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện 
tích (ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

2.1 Đất quốc phòng CQP 36,07 14,32 -21,75 0,18 

2.2 Đất an ninh CAN 2,45 0,59 -1,86 0,01 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 670,81 479,84 -190,97 6,07 

  Đất khu chế xuất SKT   0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 123,00 0,00 -123,00 0,000 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD   16,42 16,42 0,21 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 323,39 382,47 59,08 4,83 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản 

SKS 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 Đất phát triển hạ tầng DHT 1.738,86 1.287,47 -451,39 16,27 

- Đất giao thông DGT 859,88 787,87 -72,01 9,96 

- Đất thuỷ lợi DTL 525,76 388,95 -136,81 4,92 

- Đất công trình năng lượng DNL 10,37 9,99 -0,38 0,13 

- Đất CT bưu chính viễn thông DBV 3,32 1,08 -2,24 0,01 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 7,52 8,68 1,16 0,11 

- Đất cơ sở y tế DYT 11,56 7,98 -3,58 0,10 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 284,94 61,46 -223,48 0,78 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 28,19 18,40 -9,79 0,23 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH   0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH   0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 6,25 2,97 -3,28 0,04 

- Đất công trình công cộng khác CCK   0,10 0,10 0,001 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 3,54 0,39 -3,15 0,005 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL   0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 26,33 12,18 -14,15 0,15 

2.12 
Đất xây dựng kho dự trữ quốc 
gia 

DKG   0,00 0,00 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 812,22 276,09 -536,13 3,49 

2.14 Đất ở đô thị ODT 341,94 539,57 197,63 6,82 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC   10,62 10,62 0,13 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ 
chức sự nghiệp 

DTS 32,11 0,07 -32,04 0,001 

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

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 11,78 13,56 1,78 0,17 

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 85,27 77,92 -7,35 0,98 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 80,81 19,28 -61,53 0,24 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,00 0,00 0,00 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng 

DKV   0,51 0,51 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN   4,52 4,52 0,06 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 

hoạch 
được 
duyệt 
(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện 
tích (ha) 

So sánh 

Tăng (+), 
giảm (-) 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 230,35 78,78 -151,57 1,00 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   50,66 50,66 0,64 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,89 0,89 0,01 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,81 0,24 -0,57 0,003 

 

(Nguồn: TKĐĐ năm 2020 và điều chỉnh QHSDĐ 2016-2020 thị xã Mỹ Hào) 

* Đất nông nghiệp: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất nông nghiệp được UBND tỉnh duyệt đến năm 2020 là  

4.671,97 ha, cao hơn 1.346,91 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 59,06 % so với 

chỉ tiêu được duyệt. 

Như vậy, đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020 của thị xã cơ bản đáp ứng được yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển kinh tế trang trại, các loại cây công nghiệp, bảo vệ, phát 

triển và khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh theo hướng sản xuất sản hàng hóa. 

* Đất phi nông nghiệp 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh duyệt đến năm 2020 

là 3.266,15 ha, thấp hơn 1.318,94 ha so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, đạt 41,29 % so với 

chỉ tiêu được duyệt. 

 * Đất chưa sử dụng 

 Đất chưa sử dụng: quy hoạch đất chưa sử dụng được duyệt đến năm 2020 là 0,81 ha, 

kết quả thực hiện được 0,24 ha, đạt 0,003 % so với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt (thấp hơn chỉ 

tiêu 0,57 ha). 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Mỹ Hào đã đạt được những kết quả nhất 

định, từng bước đưa công tác quản lý sử dụng đất đai đi vào nề nếp, phục vụ kịp thời các 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. 
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PHẦN II: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  

1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

* Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như sau: 

a. Về kinh tế 

1. Giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm: 9,6%/năm. 

2. Cơ cấu kinh tế: 

- Nông nghiệp - Công nghiệp: 1,9%  

- Tiểu thủ công nghiệp: 60%  

- Dịch vụ, thương mại: 38,1%.  

3. Giá trị sản xuất bình quân đầu người: 220 triệu đồng/năm 

4. Giá trị bình quân thu được trên ha canh tác: 125 triệu đồng. 

5. Giá trị hàng xuất khẩu đạt 200 triệu USD. 

6. Tài chính, ngân sách: Tổng vốn đầu tư Nhà nước 5 năm đạt 4.600 tỷ đồng; thu ngân 

sách trên địa bàn tăng bình quân 20%/năm, đến năm 2025 thu đạt 2.800 tỷ đồng. 

7. Xây dựng đô thị:  

- Phấn đấu xây dựng thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2023. 

- Phấn đấu cơ bản hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025. 

- Tỷ lệ đô thị hóa theo dân số đạt 81,03%; 

- Phấn đấu 2-3 xã đạt tiêu chí phường nội thị.  

8. Xây dựng nông thôn mới: 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao. 

9. Môi trường:  

- Phấn đấu 100% số hộ dân được sử dụng nước máy 

- 97% rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý 

- 50% cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 

b. Văn hoá – xã hội 

10. Giáo dục - Đào tạo: 100% Trường công lập đạt chuẩn quốc gia. 

11. Y tế: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 

01%/năm; số xã, phường giữ vững chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. 

12. 100% làng, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa sau khi công nhận lại; trên 96% 

cơ quan, đơn vị, gia đình đạt danh hiệu văn hóa. 
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13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 1%;  

c. Về xây dựng đảng  

14. Tỷ lệ đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt 

trên 95%. 

15. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, trong đó có 

20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém; 89% đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

16. Kết nạp 70-90 đảng viên mới/năm. 

d. Về xây dựng chính quyền và các đoàn thể 

17. Chính quyền cơ sở đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 80%; Chỉ số cải 

cách hành chính xếp loại khá trở lên. 

18. Các tổ chức chính trị - xã hội hàng năm: 100% đạt tốt trở lên. 

1.2. Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

Chỉ tiêu quy hoạch phát triển của từng ngành kinh tế cụ thể như sau: 

a. Ngành nông nghiệp, thủy sản  

Tiếp tục chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, ứng dụng các thành tựu 

khoa học công nghệ trong sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của thị xã. Chú 

trọng công tác thuỷ lợi, phòng chống hạn hán, đảm bảo nước tưới cho cây trồng phát triển ổn 

định. Cụ thể: 

a. Trồng trọt 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ thấp cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 

hàng hóa giá trị cao gắn với xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các loại cây có hiệu quả kinh tế 

thấp sang trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao.  

- Tiếp tục sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên mô hình “cánh đồng mẫu” 

- Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục có cơ chế hỗ 

trợ các xã hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao thông và các thiết chế văn hóa. Tập trung 

hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo quy định. Phấn đấu các xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. 

b. Về chăn nuôi:  

 Duy trì, nâng cao hiệu quả phát triển mô hình trang trại, trong đó chú ý đến các mô 

hình chăn nuôi tập trung, chuyên canh và thâm canh các giống có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu 
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thụ...Tập trung phát triển mạnh chăn nuôi và thủy sản đảm bảo tốc độ. Tiếp tục thực hiện các 

Chương trình, Đề án trong chăn nuôi, thủy sản. Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi 

kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi, thủy 

sản và trồng cây hàng năm. 

- Chăn nuôi đại gia súc  

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật về phòng chống rét, dịch bệnh để bảo vệ 

đàn trâu bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Kết hợp trồng cỏ, tận dụng 

rơm, thân lá cây ngô sau thu hoạch để bảo quản, chế biến làm thức ăn dự trữ bổ sung trong 

mùa đông cho đàn trâu bò. 

+ Phát triển đàn bò ở các xã vùng ven bãi sông Hồng theo hướng chăn nuôi bán công 

nghiệp, hạn chế thả rông và dựa vào tự nhiên. 

+ Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng đàn, chuyển từ mục tiêu 

tăng đàn sang nâng cao chất lượng đàn và nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa. 

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm 

+ Khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn, gia cầm và các vật nuôi khác theo hướng tạo 

ra các sản phẩm đặc sản, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của thị xã. 

+ Phát triển chăn nuôi đặc sản theo quy mô hộ gia đình, gia trại, trang trại. Nhân rộng các 

mô hình chăn nuôi thủy sản trên địa bàn thị xã. 

- Về nuôi trồng thủy sản 

Áp dụng biện pháp thâm canh nuôi trồng thủy sản trên diện tích ao, hồ hiện có, trong 

đó tập trung đưa các giống loài mới có năng suất cao (cá rô phi, cá chép, cá trắm đen, cá diêu 

hồng, ...) vào nuôi trồng thủy sản. 

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống thủy sản, thức ăn 

bảo đảm an toàn dịch bệnh. 

+ Đến năm 2030 diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 200,56 ha. 

b. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 

Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn liền với sản xuất nông 

nghiệp nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm, giảm bớt thời gian lao động nhàn rỗi khu vực 

nông thôn. Khuyến khích các cơ sở đào tạo nghề để chuyển dịch lao động từ nông nghiệp 

sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 

Tiến hành quy hoạch các vùng công nghiệp của thị xã, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa của thị xã. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm hoàn thiện đồng bộ và có chất 

lượng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp địa phương; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để 

thu hút các nguồn vốn, nguồn lao động trong và ngoài nước. Tăng cường công tác khuyến 
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công, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã thuận lợi. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp Phố Nối, 

khu công nghiệp Thăng Long, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Minh Quang; cụm 

công nghiệp Phùng Chí Kiên, cụm công nghiệp Hoà Phong, … 

Ưu tiên những dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đổi 

mới, hiện đại hóa công nghệ, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo hài hòa 

giữa phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công 

nghiệp, làng nghề. 

Đẩy mạnh công tác vận động, đa dạng hóa các trương trình xúc tiến đẩu tư; chú trọng 

việc thu hút và kêu gọi đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Tập trung làm tốt 

công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy mạnh công tác thu hút dự án đầu tư trực tiếp 

trong và ngoài nước, vừa đảm bảo quyền lợi của người dân có đất chuyển sang làm công 

nghiệp, dịch vụ. 

c. Ngành thương mại, dịch vụ, du lịch  

* Phát triển thương mại, dịch vụ 

- Đối với khu vực phường: Đầu tư xây Chợ trung tâm; siêu thị và một số khu dịch vụ 

thương mại tại các vị trí trọng điểm về thương mại của thị xã. 

- Đối với khu vực nông thôn: Đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ các xã trở thành chợ đầu 

mối; quy hoạch, xây dựng khu thương mại dịch vụ trung tâm xã. Đầu tư xây dựng các chợ 

mới ở các khu vực nhân dân có nhu cầu tổ chức chợ. 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ và đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu 

thụ sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm. Cơ bản hoàn thiện kết cấu hạ tầng 

thương mại và du lịch của thị xã, đáp ứng được yêu cầu là đầu mối cung cấp, trao đổi thông 

tin, thương mại hai chiều cho các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. 

- Quy hoạch mạng lưới xăng dầu: Cải tạo, nâng cấp các cửa hàng xăng dầu hiện có, 

đầu tư mới các cửa hàng xăng dầu theo quy định. 

* Phát triển du lịch 

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ 

với các sản phẩm tiêu biểu là du lịch văn hóa lịch sử truyền thống dân tộc, lễ hội truyền thống, 

du lịch sinh thái, du lịch tâm linh,... 

- Khuyến khích, thu hút đầu tư xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, ăn uống đạt 

tiêu chuẩn tại thị xã Mỹ Hào để phục vụ du khách. 
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- Phát triển loại hình và sản phẩm du lịch: Căn cứ vào sự phân bố tiềm năng tài nguyên 

du lịch và các điều kiện về cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã, định hướng phát triển những loại 

hình du lịch chủ yếu như sau:  

+ Phát triển du lịch văn hóa, tham quan, lễ hội, tìm hiểu nền văn hóa của thị xã, thông 

qua xây dựng một số điểm vui chơi.  

+ Đầu tư phát triển các điểm du lịch sinh thái kết hợp với khu vui chơi, nghỉ dưỡng. 

2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng  

2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ từ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh Hưng Yên chưa được Chính phủ phê duyệt, do đó chưa có chỉ 

tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất cho các thị xã, thành phố. Việc đánh giá chỉ tiêu quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Mỹ Hào so với chỉ tiêu phân bổ của tỉnh sẽ được đánh 

giá sau khi được UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. 

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

a. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp: 

* Đất nông nghiệp khác 

Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2030 tăng thêm 220,25 ha, tại các xã: 

phường Phan Đình Phùng; phường Minh Đức; xã Hoà Phong; ... 

b. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp: 

* Đất quốc phòng 

Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 tăng thêm 17,65 ha tại phường Bần 

Yên Nhân; phường Nhân Hoà, xã Cẩm Xá, xã Ngọc Lâm; ... 

 * Đất an ninh 

Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2030 tăng thêm 6,86 ha, tại các phường và các 

xã để quy hoạch trụ sở công an xã, phường. Thực hiện chủ trương của Bộ chính trị về việc 

tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công an 

các địa phương đã chủ động bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở công an cấp xã, phường.  

* Đất khu công nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 634,84 ha để xây dựng 

khu công nghiệp tại phường Bạch Sam, phường Minh Đức, phường Dị Sử, phường Phùng Chí 

Kiên, xã Xuân Dục, xã Ngọc Lâm, xã Dương Quang, xã Long Hưng. 

* Đất cụm công nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 172,12 ha tại phường 

Phan Đình Phùng, phường Phùng Chí Kiên, xã Dương Quang, xã Hoà Phong, ... 

* Đất thương mại dịch vụ 
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Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ đến năm 2030 tăng thêm 126,95 ha, tại 

phường Bần Yên Nhân, phường Phan Đình Phùng, phường Dị Sử và khu trung tâm các xã: xã 

Dương Quang, xã Ngọc Lâm, ... 

* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 410,53 

ha, tập trung tại phường ... Phục vụ phát triển các nghành nghề tiểu thủ công nghiệp, nghề sản 

xuất, sửa chữa các mặt hàng cơ khí nhỏ,... 

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã 

Nhu cầu sử dụng đất của mục đích này đến năm 2030 tăng thêm 253,18 ha, tại các xã 

và phường trên địa bàn thị xã. Trong đó đất giao thông tăng thêm 241,49 ha, đất y tế tăng 

thêm 0,46 ha, đất công trình năng lượng tăng thêm 13,01 ha, đất cơ sở giáo dục đào tạo tăng 

thêm 20,72 ha, … 

* Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Nhu cầu sử dụng đất bãi thải, xử lý chất thải đến năm 2030 tăng thêm 29,33 ha, tại các 

xã, phường. Để quy hoạch các bãi rác tập trung xã và các điểm thu gom, xử lý rác thải của các 

thôn, xóm. 

* Đất ở tại nông thôn 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại nông thôn đến năm 2030 tăng thêm 140,02 ha, tại 06 xã. 

* Đất ở tại đô thị 

Nhu cầu sử dụng đất ở tại đô thị đến năm 2030 tăng thêm 915,89 ha tại 07 phường và 

02 xã: xã Dương Quang, xã Cẩm Xá. 

* Đất xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2030 tăng thêm 27,12 ha tại 

phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử, xã Xuân Dục, ... 

* Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp 

Nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 2030 tăng thêm 

29,48 ha, tại phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử, xã Ngọc Lâm, ... 

* Đất cơ sở tốn giáo 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tôn giáo đến năm 2030 tăng thêm 1,33 ha. 

* Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng đến năm 2030 

tăng thêm 22,53 ha, tại các xã, phường. 

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 tăng thêm 3,00ha để xây 
dựng nhà văn hoá thôn, xóm. 
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* Đất sinh hoạt cộng đồng 

Nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2030 tăng thêm 2,31 ha để xây dựng nhà 
văn hoá thôn, xóm. 

* Đất khu vui chơi giải trí, công cộng 

Nhu cầu sử dụng đất khu vui chơi giải trí, công cộng đến năm 2030 tăng thêm 1,00 ha 

tại phường Bần Yên Nhân, phường Dị Sử, xã Hoà Phong, ... 

* Đất cơ sở tín ngưỡng 

Nhu cầu sử dụng đất cơ sở tín ngưỡng đến năm 2030 tăng thêm 0,81 ha để quy hoạch 

xây dựng đình, đền. 

2.3. Tổng hợp, cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất  

Bảng 4: Phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 
2030 

Năm 2020 Tăng 
(+) 

giảm (-) Diện 
tích (ha) 

Diện tích 
(ha) 

(1) (2) (3) (4) (6) (8) 
  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   7.918,20 7.938,36 -20,17 

1 Đất nông nghiệp NNP 2.470,72 4.671,97 
-

2.201,25 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.657,30 3.666,79 
-

2.009,49 

- Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.657,30 3.666,79 
-

2.009,49 

- Đất trồng lúa nước còn lại LUK 0,00 0,00 0,00 
- Đất trồng lúa nương LUN 0,00 0,00 0,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 36,60 64,06 -27,47 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 284,13 430,93 -146,80 
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 200,56 411,20 -210,65 
1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 292,14 98,99 193,15 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.447,27 3.266,15 2.181,12 

2.1 Đất quốc phòng CQP 31,97 14,32 17,65 
2.2 Đất an ninh CAN 7,45 0,59 6,86 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 1.100,20 479,84 620,36 

  Đất khu chế xuất SKT 0,00 0,00 0,00 
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 172,12 0,00 172,12 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 143,06 16,42 126,64 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 780,49 382,47 398,02 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản 

SKS 0,00 0,00 0,00 

2.8 Đất phát triển hạ tầng  DHT 1.027,70 1.287,47 -259,77 
- Đất giao thông DGT 693,52 787,87 -94,34 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Năm 
2030 

Năm 2020 Tăng 
(+) 

giảm (-) Diện 
tích (ha) 

Diện tích 
(ha) 

(1) (2) (3) (4) (6) (8) 
- Đất thuỷ lợi DTL 185,35 388,95 -203,60 

- Đất công trình năng lượng DNL 20,40 9,99 10,42 

- Đất CT bưu chính viễn thông DBV 1,08 1,08 0,00 

- Đất cơ sở văn hoá DVH 8,42 8,68 -0,26 

- Đất cơ sở y tế DYT 8,44 7,98 0,46 

- Đất cơ sở giáo dục - Đào tạo DGD 78,85 61,46 17,39 

- Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 23,70 18,40 5,30 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 7,84 2,97 4,87 

- Đất công trình công cộng khác CCK 0,10 0,10 0,00 

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0,39 0,39 0,00 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 
2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 35,90 12,18 23,72 
2.12 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 408,12 276,09 132,03 
2.14 Đất ở đô thị ODT 1.452,25 539,57 912,68 
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 37,33 10,62 26,71 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 
sự nghiệp 

DTS 29,55 0,07 29,48 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 14,84 13,56 1,28 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD 83,49 77,92 5,57 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 3,00 19,28 -16,28 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2,31 0,00 2,31 
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,51 0,51 1,00 
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5,33 4,52 0,81 
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 77,70 78,78 -1,08 
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 32,56 50,66 -18,10 
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,89 -0,89 

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,20 0,24 -0,04 
2.3.1. Đất nông nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 4.671,97 ha. Đến năm 2030 đất nông nghiệp thực giảm 

2.201,25 ha so với năm 2020. Trong đó: 

- Giảm 2.226,67 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. 

- Tăng 25,42 ha do đất  trồng cây lâu năm và đất nuôi nông nghiệp khác chuyển sang. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 2.470,72 ha, chiếm 31,20 % 

diện tích đất tự nhiên.  

2.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Diện tích năm 2020 là 3.266,15 ha. Đến năm 2030 đất phi nông nghiệp tăng 2.201,29 

ha so với năm 2020, lấy từ đất nông nghiệp.  
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Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 5.467,44 ha, chiếm 

68,79% diện tích đất tự nhiên.  

2.3.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích năm 2020 là 0,24 ha; đến năm 2030 đất chưa sử dụng thực giảm 0,04 ha so 

với năm 2020. Do chuyển sáng đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0,04 ha.  

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 0,20 ha, chiếm 0,003 % diện 

tích đất tự nhiên. 

2.4. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2.226,67 

ha, trong đó:  

- Đất trồng lúa:1.819,73 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 27,44 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 150,33 ha;  

- Đất nuôi trồng thủy sản: 202,08 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 27,10 ha. 

b. Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là  3,42 ha. 

c. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 268,13 ha. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

Phương án quy hoạch đã xác định rõ cơ cấu diện tích các loại đất cần chuyển mục đích 

sử dụng trong kỳ kế hoạch, theo đó cũng tạo ra nguồn thu từ đất cho ngân sách địa phương từ 

việc giao đất, cho thuê đất. Đồng thời cũng thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trong 

phương án quy hoạch đã xác định được các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

cho những đối tượng được nhà nước thu hồi đất để sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công 

cộng trên địa bàn thị xã.  

            Căn cứ vào các quy định hiện hành liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái 

định cư khi thu hồi đất và Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên ban hành một số nội dung về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn. Đồng thời đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng 

đất đến nguồn thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí cho việc 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

1. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng bảo đảm an 

ninh lương thực 

Diện tích đất trồng lúa của thị xã Mỹ Hào sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt đến năm 2030 

là 1.657,30 ha, trong đó diện tích trồng lúa 2 vụ là 1.657,30 ha. Như vậy đến năm 2030 thị xã 

Mỹ Hào vẫn có thể đảm bảo chỉ tiêu an toàn lương thực. 
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Đồng thời, dự kiến đến năm 2030 toàn thị xã Mỹ Hào có 36,60 ha đất trồng cây hàng 

năm khác cung cấp sản lượng ngô, khoai, rau màu các loại. So với diện tích đất trồng lúa năm 

2020 là 3.666,79 ha, năm 2030 có giảm diện tích đất nông nghiệp nhưng vẫn đảm bảo lương 

thực, thực phẩm cho nhân dân trong vùng thông qua chỉ số về bình quân lương thực của 

người dân trên một năm. Như vậy bình quân lương thực đầu người đủ để đảm bảo an ninh 

lương thực cho nhân dân. 

2. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với việc giải quyết quỹ đất 

ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển 

đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất  

- Việc giải quyết quỹ đất ở cho dân cư được xem xét kỹ trong phương án quy hoạch sử 

dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất cấp thị xã đã tính toán đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu tăng 

dân số, phát triển ổn định đời sống dân cư.  

- Mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải 

chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích sử dụng đất: 

Việc chuyển đổi 2.201,25 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, trong đó có 

2.009,49 ha đất trồng lúa; 27,47 ha đất trồng cây hàng năm khác; 146,80 ha đất trồng cây lâu 

năm; 210,65 ha đất nuôi trồng thủy sản, sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận dân 

cư có đất bị thu hồi.  

- Bố trí hợp lý quỹ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp 

tại nông thôn với quy mô sản xuất lớn nhằm khắc phục tình trạng sản xuất mạnh mún, nhỏ lẻ 

từ đó thúc đẩy được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn nói chung và các hộ 

dân thuộc diện thu hồi đất nói riêng. Nâng giá trị sử dụng của đất lên gấp nhiều lần, tạo những 

ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động và cải thiện đời sống của một bộ phận 

đáng kể các hộ nông dân thuộc diện bị thu hồi đất. 

- Đồng thời, với chủ trương thị xã tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào thị 

xã đặc biệt là các cụm công nghiệp, phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã bố trí quỹ đất 

để phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm đáp ứng nhu cầu về đất cho lĩnh vực 

phát triển công nghiệp, đô thị. Đây cũng là một trong những giải pháp tạo ra nhiều công ăn 

việc làm cho nhân dân trong thị xã nói chung và người dân bị thu hồi đất nói riêng.  

- Bên cạnh đó phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã phần nào tháo gỡ được 

một số khó khăn vướng mắc sau: 

+ Tạo ra nguồn kinh phí để chi trả bồi thường, tránh tình trạng do khó khăn về nguồn 

kinh phí, nên nhiều dự án chi trả tiền bồi thường kéo dài, dẫn đến phát sinh những vướng mắc 

khi chính sách bồi thường thay đổi, phát sinh khối lượng. 

+ Bố trí hợp lý quỹ đất ở, đáp ứng đủ quỹ đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội (điện, nước, giao thông, trường học, nhà văn hóa...) thuận lợi trong việc chuyển 

đổi nghề, tạo việc làm mới và tăng thu nhập. 

3. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và 

phát triển hạ tầng 
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Phương án quy hoạch sử dụng đất về cơ bản đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử 

dụng đất cho phát triển hệ thống đô thị và các khu dân cư nông thôn. Xây dựng kế hoạch phát 

triển hệ thống điểm dân cư phù hợp với sự phân bố và phát triển lực lượng sản xuất. Quy 

hoạch các trung tâm cụm xã, dành đủ đất để xây dựng kiên cố hóa các công trình phúc lợi 

công cộng như trường học, trạm xá, trụ sơ cơ quan, chợ... sẽ góp phần nâng cao dân trí, cải 

thiện đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.  

Phương án quy hoạch cũng đã xác định quỹ đất hợp lý để xây dựng các công trình hạ 

tầng quan trọng như: công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng... Xây dựng các cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn thị 

xã.  

Phương án quy hoạch cũng đã xác định đủ quỹ đất cho các công trình quốc phòng, an 

ninh trên địa bàn thị xã, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các lực lượng quân đội, công an nhân 

dân, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. 

4. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất việc tôn tạo di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá các dân tộc  

Phương án quy hoạch sử dụng đất thị xã Mỹ Hào đến năm 2030 đã xác định quỹ đất 

hợp lý cho việc mở rộng và tôn tạo các khu di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng, tôn tạo các 

công trình văn hóa tâm linh để đáp ứng nhu cầu về tâm linh của người dân địa phương cũng 

như về du lịch tâm linh. Hệ thống hạ tầng ở các vùng lân cận cũng được đầu tư nâng cấp, mở 

rộng như: mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, đường điện. Đồng thời tạo động lực cho phát 

triển dịch vụ tại địa bàn thị xã và tạo tiền đề để thu hút khách đến tham quan, du lịch. 

 Qua đó góp phần đáng kể vào việc bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc, đồng thời tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc phát triển ngành du lịch nói chung và du lịch tâm linh của thị xã 

nói riêng. 

5. Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến khả năng khai thác hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên 

Phương án quy hoạch đã xác định rõ tiềm năng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên 

địa bàn. Tài nguyên đất được khai thác sử dụng hợp lý trên cơ sở ưu tiên bảo vệ các loại đất 

tốt cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa, rau màu, cây lâu năm trên các chân đất 

có độ phì khá. 


