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ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Mỹ 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không 

thể thay thế được, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là 

địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an 

ninh quốc phòng. Quá trình khai thác sử dụng đất đai luôn gắn liền với quá trình 

phát triển xã hội, xã hội càng phát triển thì nhu cầu sử dụng đất càng cao, trong 

khi đó đất đai lại có hạn, chính vì vậy việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả và 

bền vững luôn là nhu cầu cấp thiết. 

Kế hoạch sử dụng đất là công cụ, biện pháp để Nhà nước quản lý, tổ chức 

sử dụng đất đai có hiệu quả, là một trong những nội dung rất quan trọng trong 

các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý để giao đất, cho thuê 

đất và chuyển mục đích sử dụng đất. 

Khoản 2 Điều 37 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định kỳ quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất: “...........; Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được 

lập hàng năm”.  

Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định trách nhiệm 

tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: “...........; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”.   

Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định 

Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp 

huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”.  

Điểm c khoản 2 Điều 45 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định 

Thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

“Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án 

cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”.  

Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai (được sửa đổi tại Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định căn cứ để giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất “Kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.   



2 
 

Từ những quy định trên, ngày 03 tháng 8 năm 2020 Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có Văn bản số 4924/STNMT-CCQLĐĐ trình UBND tỉnh đề xuất 

về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Theo đó, ngày 19 tháng 8 

năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 8821/UBND-VP về 

việc thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường “Giao UBND các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ 

chức triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất 

lượng theo quy định”. 

Xuất phát từ những quy định và hướng dẫn trên, Ủy ban nhân dân thị xã 

Phú Mỹ đã ban hành Công văn số 3267/UBND-TNMT ngày 15 tháng 9 năm 

2020 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ.  

Do đó, việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ là hết 

sức cần thiết và cấp bách. 

2. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

2.1. Căn cứ pháp lý 

Luật Đất đai năm 2013, ngày 29 tháng 11 năm 2013. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018. 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ 

quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật Đất đai. 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ                                              

hiện trạng sử dụng đất. 

Công văn số 8821/UBND-VP ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 

Công văn số 5606/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Nghị 

quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong năm 2020; Lập danh mục các dự án cần thu hồi 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng để thực hiện trong năm 2021; Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. 
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Công văn số 3267/UBND-TNMT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Phú Mỹ về việc báo cáo kết quả thực hiện các dự án đã đăng ký 

trong trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất để 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Mỹ. 

2.2. Các cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 06 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ). 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử 

dụng dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thị xã Phú Mỹ 

(Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Mỹ (Quyết định số 

3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục 

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

năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án có thu hồi 

đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án có thu hồi đất 

để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung). 

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục 

đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực 

hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung). 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án có thu hồi đất 

để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ 

sung). 

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục bổ sung dự án 

chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc 

dụng để thực hiện từ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án có thu hồi 

đất để thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục 

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

năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của UBND thị xã Phú Mỹ. 

Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ. 

V.v.. 

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

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý và tổ chức hành chính 

Thị xã Phú Mỹ nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng 

diện tích tự nhiên 33.302,11ha, với 10 đơn vị hành chính cấp xã, phường (05 

phường: Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa, Hắc Dịch và 5 xã: Tân Hòa, 

Tân Hải, Sông Xoài, Tóc Tiên, Châu Pha).  

Địa giới hành chính thị xã Phú Mỹ được xác định như sau: 

- Phía Đông giáp huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa. 

- Phía Tây giáp huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Phía Nam giáp thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. 

- Phía Bắc giáp huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Bảng 1: Diện tích tự nhiên theo ranh giới hành chính xã, phường trực thuộc 

thị xã Phú Mỹ 

STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Phường Phú Mỹ 3.171,63 9,52 

2 Phường Mỹ Xuân 3.911,01 11,74 

3 Phường Tân Phước 2.974,05 8,93 

4 Phường Phước Hòa 5.384,29 16,17 

5 Phường Hắc Dịch 2.946,12 8,85 

6 Xã Tân Hòa 2.211,18 6,64 

7 Xã Tân Hải 3.207,72 9,63 

8 Xã Sông Xoài 3.356,58 10,08 

9 Xã Tóc Tiên 3.217,34 9,66 

10 Xã Châu Pha 2.922,19 8,77 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 33.302,11 100 

*Nguồn: Kiểm kê đất đai năm 2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ 
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Thị xã Phú Mỹ có vị trí đặc biệt quan trọng, thuộc khu vực vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, đầu mối giao 

thông, giao lưu của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trên địa bàn thị 

xã có tuyến cảng biển dài 20 km với hàng chục cảng kết nối đi các nước trên thế 

giới; 10 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cùng các công trình hạ tầng phát 

triển đồng bộ. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tập trung đầu tư đưa đô thị Phú Mỹ 

thành một thành phố cảng trong tương lai. 

b) Địa hình, địa mạo: 

Thị xã Phú Mỹ có địa hình tương đối bằng phẳng, khá thuận lợi cho bố trí 

sử dụng đất. Trong đó: độ dốc <3
0
 chiếm 63,38% diện tích tự nhiên, độ dốc 3-8

0
 

chiếm 12,56%, độ dốc 8-15
0
 chiếm 3,83% là các dạng địa hình khá thuận lợi cho 

bố trí sử dụng đất, chỉ có 0,17% có độ dốc 15-25
0
, đồng thời có 10,36% có độ 

dốc rất lớn >25
0
. Trên điạ bàn thị xã có 3 dạng địa hình chính sau: 

- Địa hình đồi núi thấp: Là các ngọn đồi, núi thuộc hệ thống các dãy núi 

Dinh, Thị Vải, Tóc Tiên, Ông Trịnh…. thuộc địa bàn các xã Tóc Tiên, Châu 

Pha, phường Phước Hòa, phường Phú Mỹ, với độ cao khoảng 300-500m. Núi 

Dinh có độ cao lớn nhất: 518,7m, sau đến các núi Sương Mù, Thị Vải, Tóc Tiên, 

các núi thấp như núi Con Gà, núi Ông Trịnh… Những núi này có độ dốc cao, 

cấu tạo bởi đá macma axit có hạt rất thô, cùng với điều kiện khí hậu nhiệt đới 

gió mùa, mưa lớn và tập trung, thảm thực vật cạn kiệt nên quá trình sói mòn rửa 

trôi rất mạnh mẽ, làm cho tầng đất rất mỏng. 

- Địa hình đồi lượn sóng: Có độ cao từ 30-120m, bao gồm những đồi đất 

bazan. Trái ngược với những núi thấp, địa hình này bằng, thoải, độ dốc chỉ 

khoảng 0-8
0
. Loại địa hình này chiếm một diện tích lớn nhất so với các dạng địa 

hình khác, bao trùm gần hết là khối đất bazan, một ít là phù sa cổ và các cồn cát. 

- Địa hình đồng bằng: Có thể chia địa hình đồng bằng thành hai dạng sau: 

+ Bậc thềm sông có độ cao từ 5-10m, có nơi cao 2-5m, dọc theo các sông 

và tạo thành từng giải hẹp có chiều rộng rất thay đổi từ 4-5m đến 10-15m. Đất ở 

đây được cấu tạo từ các sản phẩm bồi đắp aluvi hiện đại, đất thường có chất 

lượng khá tốt, vì vậy hầu hết đã được khai thác đưa vào sử dụng. 

+ Địa hình trũng trên trầm tích đầm lầy biển và đầm mặn: thấp nhất toàn thị 

xã, với cao trình từ 0,3-2m. Thường xuyên ngập triều, mạng lưới sông rạch 

chằng chịt, có rừng ngập mặn che phủ. Địa hình này cấu tạo từ những vật liệu 

không thuần thục, bở rời, có nhiều sét và vật liệu hữu cơ. 

c) Khí hậu:  

Phú Mỹ thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt 

cao đều quanh năm, ít gió bão, không có mùa đông lạnh, không có những cực 

đoan lớn về khí hậu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nói riêng và bố trí sử 

dụng đất nói chung. 
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Khí hậu vùng Đông Nam Bộ nói chung và thị xã Phú Mỹ nói riêng mang 

đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa không đồng nhất với các đặc điểm sau: Có cấu 

trúc đa dạng về thời tiết mùa; khí hậu có tính biến động rất cao do hệ quả của 

phức hệ gió mùa và quan hệ tương tác với cảnh quan địa hình; diễn thế khí hậu 

quan hệ với động lực gió mùa. 

Có bức xạ mặt trời cao so với cả nước: trên 130 kcalo/cm
2
/năm. Thời kỳ 

có cường độ bức xạ cao nhất vào tháng 3 và tháng 4, đạt 300-400 calo/cm
2
/ngày. 

Trên nền đó cán cân bức xạ có trị số lớn 70-75 kcalo/ cm
2
/năm. Từ nguồn năng 

lượng đó chế độ nhiệt cao và khá ổn định: nhiệt độ cao đều trong năm 23.6-

27.3
o
C (Trạm Xuân Lộc) và 24.7-28

o
C (Trạm Vũng Tàu). Nhiệt độ trung bình 

tối cao không quá 30
o
C và nhiệt độ trung bình tối thấp không dưới 20

o
C. Tổng 

tích ôn cao 8.500-10.000
o
C. 

Phú Mỹ có lượng mưa không cao: 1.352 mm/năm tại Vũng Tàu; và 

1.163mm/năm tại Bà Rịa), phân bố không đều, hình thành hai mùa trái ngược 

nhau: Mùa mưa và mùa khô. 

Mùa khô kéo dài trong 06 tháng từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng 

mưa rất thấp chỉ chiếm khoảng 10-15% lượng mưa cả năm. Trong khi đó lượng 

bốc hơi rất cao, nó chiếm khoảng 64-67% tổng lượng bốc hơi cả năm và cán cân 

ẩm rất cao. 

Mùa mưa kéo dài trong 06 tháng từ tháng 5 đến tháng 10, mưa rất tập 

trung, lượng mưa trong 06 tháng mùa mưa chiến 87-90% tổng lượng mưa cả 

năm, chỉ riêng 04 tháng mưa lớn nhất, lượng mưa đã chiếm 62-63% lượng mưa 

cả năm.  

1.2. Tài nguyên thiên nhiên 

a) Tài nguyên đất: 

Theo kết quả phân loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc 

chương trình: ”Điều tra bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do 

Phân Viện Quy hoạch và Thiết Kế Nông Nghiệp, năm 2004”. Toàn thị xã có 08 

nhóm đất chính, với 17 đơn vị chú giải bản đồ đất, trong đó:  

- Nhóm đất cát: Diện tích 41,46ha, chiếm 0,12% DTTN.  

- Nhóm đất mặn: Diện tích 514,77ha, chiếm 1,54% DTTN.  

- Nhóm đất phèn: Diện tích 8.048,02ha, chiếm 24,11% DTTN.  

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 604,60ha, chiếm 1,81% DTTN.  

- Nhóm đất xám: Diện tích 10.625,91ha, chiếm 31,83% DTTN. 

- Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích 7.103,17ha, chiếm 21,28% DTTN. 

- Nhóm đất dốc tụ: Diện tích 677,16ha, chiếm 2,03% DTTN. 

- Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá: Diện tích 3.579,23ha, chiếm 10,72% DTTN. 
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Bảng 2: Tài nguyên đất thị xã Phú Mỹ 

Phân loại theo Việt Nam Ký hiệu 
Tương đương theo 

WRB(*) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

 I. ĐẤT CÁT   41,46 0,12 

 1. Đất cát biển trắng - vàng C  Hypoluvic Arenosols 41,46 0,12 

 II. ĐẤT MẶN   514,77 1,54 

 2. Đất mặn trung bình và ít M  Hyposalic Fluvisols 514,77 1,54 

 III. ĐẤT PHÈN   8.048,02 24,11 

 3. Đất phèn tiềm tàng sâu dưới rừng 

ngập mặn 
Sp2Mm 

 Sali-Endoprotothionic 

Fluvisols 
6.686,81 20,03 

 4. Đất phèn tiềm tàng sâu mặn nặng Sp2Mn 
 Sali-Endoprotothionic 

Fluvisols 
642,60 1,92 

 5. Đất phèn tiềm tàng sâu mặn trung 

bình và ít 
Sp2M 

 Hyposali-Endoprotothionic 

Fluvisols 
442,22 1,32 

 6. Đất phèn hoạt động sâu/nền phèn 

tiềm tàng, mặn trung bình và ít 
Sj2Pm 

 Hyposali-Bathiproto- 

Endorthithionic Fluvisols 
276,39 0,83 

 IV. ĐẤT PHÙ SA   604,60 1,81 

 7. Đất phù sa có tầng đốm rỉ P(f)  Gleyic Cambisols 604,60 1,81 

 V. NHÓM ĐẤT XÁM   10.625,91 31,83 

 8. Đất xám trên phù sa cổ X  Ferric/Haplic Acrisols 7.326,52 21,95 

 9. Đất xám trên đá macma acid Xa  Haplic/Arenic Acrisols 2.397,67 7,18 

 10. Đất xám Gley trên phù sa cổ Xg  Gleyic Acrisols 901,72 2,70 

 VI. NHÓM ĐẤT ĐỎ VÀNG   7.103,17 21,28 

 11. Đất nâu đỏ trên đá Bazan Fk  Rhodi-Acric Ferrasols 2.791,52 8,36 

 12. Đất nâu vàng trên đá Bazan Fu  Xanthi-Acric Ferrasols 1.665,24 4,99 

 13. Đất nâu vàng trên phù sa cổ Fp  Haplic-Chromic Acrisols 1.682,51 5,04 

 14. Đất vàng đỏ trên đá macma acid Fa  Chromi-Leptic Acrisols 963,90 2,89 

 VII. NHÓM ĐẤT DỐC TỤ   677,16 2,03 

 15. Đất dốc tụ vùng bazan Dk  Cumuli-Tephric Gleysols 352,40 1,06 

 16. Đất dốc tụ D  Cumuli-Umbric Gleysols 324,76 0,97 

 VIII. ĐẤT XÓI MÒN TRƠ SỎI ĐÁ   3.579,23 10,72 

 17. Đất xói mòn trơ sỏi đá E  Lithic Leptosols 3.579,23 10,72 

SÔNG SUỐI, AO, HỒ   2.189,26 6,56 

TỔNG CỘNG   33.383,58 100,00 

(*) WRB = World Reference Base for Soil Resources (ISSS/ISRIC/FAO, 1998)  

              =  Cơ sở tham chiếu tài nguyên đất thế giới (ISSS/ISRIC/FAO, 1998)  

Nguồn: Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 2004 

b) Tài nguyên nước: 

b1) Nguồn nước mặt: Trên địa bàn thị xã có 2 sông chính và một số sông 

nhỏ: Đặc điểm nổi bật của các sông này là lòng sông hẹp, nhỏ, dòng chảy ngắn, 

vì vậy khả năng bồi đắp phù sa cũng như khả năng cung cấp nước cho sinh hoạt 

và sản xuất không nhiều. 

- Sông Thị Vải: nằm ở phần hạ lưu sông Đồng Nai thông ra biển, chạy 

song song với quốc lộ 51 và là đường ranh giới thị xã Phú Mỹ với huyện Cần 

Giờ - TP. Hồ Chí Minh. Đoạn sông này dài khoảng 25km, rộng trung bình 600-
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800m, sâu 10-20m chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đều của biển 

Đông nên nước sông bị nhiễm mặn gần như quanh năm (tháng có độ mặn cao 

lên đến >25g/l, nên ít có ý nghĩa cho sản xuất nông nghiệp mà chỉ có thể tận 

dụng tính chất nguồn nước này để nuôi trồng thủy sản nước mặn). Song con 

sông này xét về mặt giao thông thủy lại có vai trò đặc biệt quan trọng, hiện đã và 

đang xây dựng cụm cảng nước sâu lớn nhất Nam Bộ, cho phép tàu hàng vạn tấn 

cặp cảng. 

- Sông Dinh: có lưu vực 305km
2
, có chiều dài 14 km (sông Soài và sông 

Dinh) là đường ranh giới phía Tây của thị xã Phú Mỹ, thượng nguồn đã và đang 

xây dựng các hồ chứa nước, lớn nhất là hồ Đá Đen có dung tích chứa 33,4 triệu 

m
3
 cấp nước sinh hoạt (11.000 m

3
/ngày đêm) và tưới cho 1.903ha đất sản xuất 

nông nghiệp (trong đó tưới cho thị xã Phú Mỹ khoảng 500ha). Đối với Phú Mỹ, 

sông Dinh cũng ít có ý nghĩa trong việc khai thác nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. 

- Các sông khác như sông Cỏ Rang, sông Mỏ Nhát, sông Cá Cóc,… bị 

nhiễm mặn quanh năm. 

- Các suối chính gồm: suối Sao, suối Nhum, suối Ba Bình, suối Ngọt, suối 

Nghệ, suối Rạch Chanh, suối Giao Kèo, suối Châu Pha có dòng chảy rất khác 

biệt giữa mùa khô và mùa mưa bởi thảm phủ là cây rừng không còn nữa (mùa 

khô hầu hết các suối không có dòng chảy). Nên muốn có nước phục vụ sản xuất 

phải làm đập dâng hoặc hồ chứa quy mô nhỏ. 

- Hiện nay, trong phạm vi hành chính thị xã có 15 công trình thủy lợi (3 

hồ chứa nước, 7 đập dâng và một hệ thống đê ngăn mặn,…) khai thác nước tưới 

cho khoảng 480ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với quy mô đất sản xuất nông nghiệp 

của thị xã.  

- Các hồ chứa nước: Trên địa bàn thị xã có 02 hồ chứa nước chính: hồ Đá 

Đen và hồ Châu Pha: Hồ Đá Đen nằm ở xã Sông Xoài, phần diện tích hồ thuộc 

địa bàn thị xã Phú Mỹ khoảng 270,88ha, hồ thiết kế 33,4x10
6
m

3
, diện tích tưới 

theo thiết kế khoảng 500ha. Hồ Châu Pha thuộc địa bàn xã Châu Pha, phục vụ 

nước tưới, nước sinh hoạt và 12 hồ đập khác. 

b2) Nước ngầm: Theo kết quả thành lập bản đồ địa chất thủy văn năm 

1999 cho thấy: 

- Về các loại tầng chứa nước ngầm: Có 02 loại tầng chứa nước ngầm cơ bản: 

+ Tầng chứa nước ngầm Bazan và các trầm tích bở rời. 

+ Tầng chứa nước trầm tích đệ tứ hệ tầng Bà Miêu. 

- Về trữ lượng, được chia làm 04 chỉ tiêu sau: 

+ Trữ lượng tĩnh thiên nhiên: 9,373 tỷ m
3
. 

+ Trữ lượng động thiên nhiên: 1,6 triệu m
3
/ngày. 
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+ Trữ lượng khai thác triển vọng: 1.217,2 m
3
/ngày/km

2
. 

- Đánh giá chung: Trên bản đồ địa chất thủy văn toàn thị xã tỷ lệ 

1/10.000, độ chứa nước ngầm được chia ra: 

+ Giàu đến rất giàu (>15 m
3
/h) chiếm 16,01% diện tích tự nhiên toàn thị 

xã (DTTN). 

+ Trung bình (7-15 m
3
/h),  chiếm 19,94% tổng DTTN. 

+ Độ chứa nước nghèo (2-7m
3
/h), chiếm 11,97% tổng DTTN. 

+ Không chứa nước ngầm khoảng chiếm 10,36% tổng DTTN. 

+ Vùng nước ngầm nhiễm mặn và vùng nước mặn chiếm 24,79% tổng 

diện tích tự nhiên. 

b3) Về thủy triều 

- Thị xã Phú Mỹ có một phần diện tích nằm sát biển Đông, các sông chính 

đều chảy ra biển nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhật triều không 

đều. Biên độ triều vào loại rất lớn từ 3-4m trong kỳ triều cường. Tại cầu sông 

Dinh (Bà Rịa) mực nước trung bình năm là –12cm, đỉnh triều cực đại +172 cm, 

đỉnh triều cực tiểu –298cm, biên độ triều lên đến 398 cm. Tại Thị Vải, biên độ 

triều trung bình khoảng trên 81 cm, cực đại 415 cm, cực tiểu –143cm. 

- Do ở gần biển nên cường độ truyền triều cao, tốc độ dòng chảy ngược 

khá mạnh, do vậy có thể tận dụng thủy triều trong vịêc nuôi thủy sản, sản xuất 

diêm nghiệp cũng như tiêu nước tự chảy cho các vùng đất thấp ven sông. 

c) Tài nguyên rừng: 

Theo số liệu thống kê đất đai đến 31/12/2017, đất có rừng của thị xã Phú 

Mỹ còn 5.243,09ha, hầu hết rừng trên địa bàn thị xã đều là rừng phòng hộ, gồm 

rừng phòng hộ đầu nguồn núi Dinh và rừng phòng hộ ven biển. Rừng tại đây 

không có giá trị nhiều về mặt kinh tế, nhưng rất có ý nghĩa trong việc làm chậm 

dòng chảy phát tán của nước triều, giảm độ mạnh và cao của sóng triều, bảo vệ 

đê biển, hạn chế xâm nhập mặn, tạo đa dạng sinh học, cảnh quan và bảo vệ môi 

trường sinh thái cho thị xã nói riêng và cả khu vực nói chung, nhất là trong điều 

kiện đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa như hiện nay.  

d) Tài nguyên khoáng sản, vật liệu xây dựng: 

Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã Phú Mỹ chủ yếu là các khoáng 

sản thuộc nhóm phi kim loại như: Đá xây dựng, sét gạch ngói, cát xây dựng và 

vật liệu san lấp (Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và 

định hướng đến năm 2021). Quy mô và trữ lượng của các điểm khoáng sản và 

vật liệu xây dựng đã được phát hiện như sau:  

- Đá xây dựng có 17 điểm mỏ, diện tích 458,85ha, tổng trữ lượng 
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87.833.000m
3
, trữ lượng quy hoạch dự trữ là 56.938.000m

3
; 

- Sét gạch ngói có 3 điểm mỏ, diện tích 114,53ha, tổng trữ lượng 

4.660.000m
3
, trữ lượng quy hoạch dự trữ là 56.938.000m

3
. 

 - Cát xây dựng có 3 điểm mỏ, diện tích 96,99ha, tổng trữ lượng 

2.740.000m
3
. 

- Đất cát san lấp có 5 điểm mỏ, diện tích 113,79 ha, tổng trữ lượng 

11.930.000m
3
. 

- Sỏi phún có 2 điểm mỏ, diện tích 89,44 ha, tổng trữ lượng 3.200.000m
3
. 

2. Khái quát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2020 thị xã Phú Mỹ  

2.1. Về các lĩnh vực kinh tế: 

a) Dịch vụ - Thương mại: 

- Doanh thu dịch vụ - thương mại ước là 41.109 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 107,5% 

so với kế hoạch năm 2020, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 7,5% so 

với Nghị quyết
1
. 

 - Dự án chợ Mỹ Xuân đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1; dự 

án chợ Ngọc Hà đang tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án 

chuyển đổi mô hình chợ Châu Pha đơn vị tư vấn đã xây dựng xong 8/9 nội dung 

của phương án, hiện đang thẩm định giá để tiến hành định giá tài sản; xây dựng 

giá khởi điểm đấu giá chợ Phước Lập theo hình thức xã hội hóa. 

- Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn năm 2020 nhìn chung giữ 

mức ổn định
2
. Tiếp tục triển khai “Đưa hàng Việt về nông thôn” để phục vụ nhu 

cầu mua sắm hàng hóa tại chỗ cho người dân trên địa bàn
3
. Phối hợp hỗ trợ 

Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh xây dựng 1 điểm bán hàng Việt Nam với tên 

gọi ‘Tự hào hàng Việt Nam” tại phường Hắc Dịch
4
.  

- Vận động các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn 

thị xã tham dự các lớp tập huấn về kỹ năng khởi nghiệp, quản trị tài chính và đổi 

mới công nghệ do các sở, ngành tổ chức (3 lớp tập huấn, hội thảo). Triển khai 

cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thị xã tham gia các chương 

trình hội chợ triển lãm do các sở ngành tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu, mở 

rộng kênh phân phối, kết nối thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp (2 hội chợ 

triển lãm). 

 - Tập trung phát triển hộ kinh doanh cá thể, trong năm đã cấp mới 880 hộ 

đăng ký kinh doanh, quyết định thu hồi 108 hộ không còn hoạt động, cấp đăng 

ký lại 239 hộ, cấp phép kinh doanh cho 01 hợp tác xã. 

                                                 
1 38.230 tỷ đồng 
2 lượng hàng hóa cung ứng tại các chợ, siêu thị dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giảm 

đột biến làm bất ổn thị trường 
3 góp phần bình ổn thị trường với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (hỗ trợ tổ chức 1 hội chợ triển lãm, 2 hội thảo giới thiệu sản phẩm) 
4 hiện nay đang hoạt động ổn định góp phần đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng tại địa phương 
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b) Sản xuất công nghiệp - TTCN: 

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước là 17.211 tỷ đồng (GCĐ 2010), đạt tỷ lệ 

107,7% so với KH năm 2020, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019, tăng 7,8% so 

với Nghị quyết
5
. 

- Tiếp tục kêu gọi xã hội hóa và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào các 

cụm công nghiệp
6
. Phối hợp với Trung tâm khuyến công tư vấn và phát triển 

công nghiệp tỉnh BR-VT vận động các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tham 

gia chương trình khuyến công địa phương, đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 2 đề án 

với tổng kinh phí 402 triệu đồng; hỗ trợ máy móc, công nghệ, kết nối thị trường 

tiêu thụ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, thúc đẩy phát triển công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã. 

 - Đã phối hợp tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp huyện: có 17 sản phẩm đạt giải cấp huyện và được đề xuất tham gia 

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.  

c) Về phát triển nông-ngư-nghiệp: 

- Giá trị sản xuất nông-ngư nghiệp ước là 2.012 tỷ đồng đạt 101,1 % KH 

năm 2020, tăng 2,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019, giảm 1,7% so với 

Nghị quyết
7
. 

- Sản lượng thu hoạch của một số loại cây trồng ngắn ngày đạt 71.975,9 tấn
8
, 

cây lâu năm đạt khoảng được 12.996 tấn
9
; Sản lượng sản phẩm chăn nuôi đạt 

12.902 tấn
10

 thịt hơi xuất chuồng; Sản lượng hải sản đạt 1.912 tấn. Trong năm 

đã vận động nông dân chuyển được 34ha từ đất gò cao, vườn tạp,... không có 

khả năng tưới, kém hiệu quả sang trồng những loại cây khác có hiệu quả kinh 

tế
11

.  

- Phối hợp kiểm tra các điểm giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trước dịp tết Nguyên Đán Kỷ 

Hợi
12

. Công tác di dời trang trại theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 

07/3/2019 của UBND tỉnh thì UBND thị xã Phú Mỹ di dời 20 trang trại gồm: 08 

trang trại heo và 12 trang trại gà. Đến nay đã ban hành Quyết định chấm dứt 

hoạt động của 11 trang trại, tổng số kinh phí hỗ trợ 2.079.168.000 đồng, có 01 

cơ sở sau khi kiểm kê đã tiến hành tháo dỡ dưới dự giám sát của địa phương, các 

trang trại đã kiểm kê còn lại cam kết tháo dỡ, chấm dứt hoạt động sau khi nhận 

được kinh phí hỗ trợ. 

                                                 
5 15.973 tỷ đồng 
6 Tính đến nay, trên địa bàn thị xã hiện có 5 cụm công nghiệp (CCN), trong đó: CCN Hắc Dịch 1 đã thu hút được 9 nhà máy (có 8 nhà máy đã đi vào hoạt động), 

tỷ lệ lấp đầy 64,4 %; CCN Boomin Vina có 1 nhà máy sản xuất chăn len đang hoạt động và tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư dự án. CCN Tóc 

Tiên đã có 3 dự án của nhà đầu tư thứ cấp triển khai đầu tư xây dựng với diện tích đất khoảng 18ha (tỷ lệ lấp đầy 70% dự án). CCN hỗ trợ Hắc Dịch: chủ đầu tư 

đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đầu tư. CCN Tân Phước: đã đăng ký danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh. 
7 2.047 tỷ đồng 
8 Lúa 3.852 tấn; bắp 3.647 tấn, rau các loại 64.382 tấn; đậu các loại 23,9 tấn; đậu phộng 71 tấn... 
9 910 tấn tiêu, điều 1.816 tấn, trái cây 10.270 tấn trái cây các loại... 
10 Trâu, Bò: 376 tấn;  Heo hơi: 5.162 tấn; Gia cầm các loại: 7.364 tấn. , 36.810 ngàn quả trứng, 684 tấn sữa tươi,.. 
11 như: Rau các loại, bắp, hoa kiểng, dưa hấu, cây ăn trái… 
12 Đoàn đã phát hiện và ban hành quyết định xử phạt 02 trường hợp giết mổ không đúng nơi quy định với tổng số tiền 14 triệu đồng. 
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- Công tác phòng, chống dịch: Thực hiện tốt các đợt vệ sinh tiêu độc, khử 

trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, tiêm phòng 

bệnh Cúm gia cầm, bệnh heo tai xanh (PRRS), tiêm phòng bắt buộc LMLM, 

Dịch tả heo trên địa bàn.  

- Phối hợp Chi cục BVTV tổ chức 07 lớp tập huấn về Phòng trừ sâu
13

 

bệnh trên cây lúa và cây bưởi. Trong  năm đã xảy ra 02 vụ cháy rừng trong lâm 

phần BQL rừng phòng hộ
14

; xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho 

cộng đồng dân cư về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020.  

- Phối hợp cùng Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh, Thanh tra Sở Nông 

nghiệp-PTNT thực hiện công bố quy hoạch cho toàn bộ các cơ sở nuôi trồng 

thủy sản lồng bè nắm bắt quy hoạch, đồng thời tiến hành khảo sát thực tế và làm 

việc với 78 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông Mỏ Nhát, Rạch Chanh và các 

nhánh sông phụ cận. Qua khảo sát, tổng diện tích nuôi trồng thực tế hiện nay là 

146.871m
2
, trong đó có 41 cơ sở nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch 

buộc phải di dời, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khắc 

phục hậu quả đối với 40/41 hộ vi phạm, đã tống đạt Quyết định cưỡng chế di dời 

lồng bè của 40 trường hợp, đến nay đã có 07 hộ tại phường Phước Hòa đã cam 

kết tự di dời. 

- Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Đăng ký “Thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020”; “xã 

Châu Pha đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020”. UBND tỉnh công nhận 

xã Tân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, xã Sông Xoài đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2019
15

. Tiếp tục thẩm định và phê duyệt các dự án phát 

triển sản xuất và hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-

HĐND
16

 và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND
17

. 

d) Về Tài chính- Ngân sách: 

- Tổng thu NSNN được giao trên địa bàn năm 2020 ước là 2.340,9 tỷ 

đồng, đạt 96,55% so với cùng kỳ năm 2019
18

, đạt 129,6% so với dự toán tỉnh 

giao và NQ HĐND thị xã
19

. 

                                                 
13 đã có 220 lượt nông dân trồng lúa và bưởi trên địa bàn xã Châu Pha, Tân Hải và Sông Xoài tham dự. 
14 cụ thể: Tại tiểu khu Tân Hòa cháy 01 ha, tiểu khu Tóc Tiên cháy 3,9 ha, loại rừng bị cháy là rừng trồng gỗ lớn loài cây tràm, cây tái sinh mọc tự nhiên. 
15 Đến nay xã Châu Pha đạt 15/15 tiêu chí nâng cao; xã Sông Xoài đạt 14/15 tiêu chí; Tóc Tiên đạt 12/15 tiêu chí; Tân Hải đạt 11/15 tiêu chí; Tân Hòa 9/15 tiêu 

chí. 

16 trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân 79.564.212 đồng cho các hộ vay vốn đã phê duyệt trong năm 2019; đã phê duyệt 21 hộ vay vốn đủ điều kiện được hỗ trợ 

lãi suất tín dụng 
17 đã giải ngân 2.602.500.000 đồng cho 50 dự án đã được phê duyệt trong năm 2019; đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chính sách 

hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, trong đó ngân sách hỗ trợ 130,35 triệu đồng cho 04 hộ; hiện đang tiếp nhận 22 mô hình phát triển kinh tế hộ nông nghiệp (phường 

Tân Phước 15 mô hình, xã Tóc Tiên 7 mô hình). 
18 2.424,566 tỷ đồng 
19 1.805,69 tỷ đồng; Ngân sách Thị xã được điều tiết ước cả năm là 1.032,377 tỷ đồng, bằng 98,96% so với cùng kỳ năm 2019 (1.043,179 tỷ đồng), bằng 146% 

so với dự toán giao đầu năm (706,773 tỷ đồng). Số vượt thu tuyệt đối là 325,604 tỷ đồng. (Thu cân đối ngân sách Thị xã không bao gồm thu từ nguồn kết dư năm 

số tiền là 189,222 tỷ đồng). Nếu loại trừ khoản thu từ tiền sử dụng đất số tiền là 325 tỷ đồng thì thu cân đối ngân sách đạt 108,5% so với dự toán 

(707,377/651,773 tỷ đồng).  
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- Tổng chi ngân sách năm 2020 ước là 1.145,295 tỷ đồng, bằng 130,59% 

cùng kỳ 2019
20

, bằng 115,96% so với dự toán tỉnh giao
21

 và bằng 97,3% dự toán 

Thị xã giao
22

; trong đó chi đầu tư đạt 516,455 tỷ đồng, bằng 163,03% cùng kỳ 

2019
23

, bằng 113,09% dự toán tỉnh giao
24

, bằng 86,75% so với dự toán giao đầu 

năm
25

 và đạt 91,79% NQ HĐND thị xã
26

 và chi thường xuyên đạt 628,84 tỷ 

đồng, bằng 112,25% cùng kỳ 2019
27

, bằng 122,96% so với dự toán tỉnh giao
28

, 

bằng 112,79% dự toán Thị xã
29

. 

Đã tổ chức giao dự toán năm 2020 theo kế hoạch trên cơ sở phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia giữa các cấp ngân sách và thời kỳ ổn 

định ngân sách 2017-2020 đã được HĐND tỉnh phê chuẩn; thực hiện công khai 

dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; Quyết toán NSNN năm 2019 theo quy 

định. Làm tốt công tác cung cấp hồ sơ về công tác thu, chi Ngân sách và XDCB, 

đồng thời phối hợp với các đơn vị tiến hành làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà 

nước khu vực XIII về kiểm toán tiền và tài sản Nhà nước năm 2019. Triển khai 

các biện pháp khai thác nguồn thu: vãng lai, phân tích hồ sơ khai thuế, công tác 

xử lý nợ đọng. Thu kịp thời các khoản thu lớn tồn tại chưa xử lý và các khoản 

phát sinh, các khoản nợ thuế và các khoản thu do Cục thuế quản lý.  

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách Nhà nước đã 

thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đáp ứng các 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an 

ninh và những nhiệm vụ quan trọng, đột xuất của thị xã. 

e) Công tác quy hoạch, quản lý đô thị: 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn: 

+ Trong năm UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và dân cư phường Mỹ Xuân; Điều chỉnh cục bộ 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đại Tòng Lâm, đô thị mới Phú Mỹ; Đồ án 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 6A, đô thị mới Phú 

Mỹ để thực hiện kêu gọi xã hội hóa bệnh viện đa khoa đã được UBND tỉnh ủng 

hộ tại Thông báo số 63/TB-UBND ngày 26/02/2020.  

+ Đã trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Hắc Dịch và khu dân cư số 7; Nhiệm vụ quy 

hoạch chung thị xã Phú Mỹ.  

+ Đề án công nhận Thị xã Phú Mỹ là đô thị loại III, đã được Thủ tướng 

Chính phủ quyết định bổ sung danh mục nâng loại đô thị giai đoạn 2016-2020; 

                                                 
20 877,013 tỷ đồng 
21 (987,701 tỷ đồng) 
22 (1.176,923 tỷ đồng) 
23 316,78 tỷ đồng 
24 (456,663 tỷ đồng) 
25 (595,337 tỷ đồng) 
26 (595,337  tỷ đồng) 
27 560,233 tỷ đồng 
28 (511,409 tỷ đồng) 
29 (557,554 tỷ đồng) 

javascript:;
javascript:;
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đang chờ quyết định công nhận Bộ xây dựng quyết định công nhận Thị xã là đô 

thị loại III trong  năm 2020. 

- Tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,9%, đạt 100% so với cùng kỳ 2019. Hoàn 

thiện các thủ tục thanh quyết toán các công trình dịch vụ công ích, các công 

trình điện chiếu sáng theo nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2020 theo quy định.  

- Tổng kết công tác thực hiện Đề án rác của các xã, phường và đề xuất 

phương án mới để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án; Triển khai thực hiện Đề 

án cây xanh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ; Thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 

công trình Lắp đặt bảng tên đường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ; Triển khai thực 

hiện Đề án đánh số nhà, lắp đặt bảng số nhà trên địa bàn thị xã Phú Mỹ; Hoàn 

thành Đề án quản lý sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, 

triển khai thực hiện việc thu phí trên địa bàn các phường thuộc thị xã Phú Mỹ. 

- Kiến nghị UBND tỉnh xem xét xử lý đối với 08 dự án chậm triển khai trên 

địa bàn thị xã và đề xuất kiến nghị đưa 01 dự án vào danh mục dự án chậm triển 

khai; tiếp tục theo dõi 21 dự án được UBND tỉnh chấp thuận cho giãn tiến độ. 

- Tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng; tổ chức tuần tra 

trên tuyến Quốc lộ 51, các tuyến đường trọng điểm và các tụ điểm tập trung 

buôn bán đông người trên địa bàn thị xã
30

. Trong năm đã tổ chức kiểm tra 93 

trường hợp vi phạm về lĩnh vực  xây dựng, sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn 

thị xã Phú Mỹ
31

. Nhìn chung, trên cơ sở cam kết được ký giữa Người đứng đầu 

UBND các xã, phường với Chủ tịch UBND Thị xã; đến nay các xã, phường đã 

tích cực, chủ động hơn trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai
32

.  

f) Công tác quản lý đầu tư- xây dựng: 

- Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2020 của các công trình do tỉnh quyết 

định đầu tư ước đạt 466 tỷ đồng, đạt 99,98% kế hoạch (466/466,1 tỷ đồng)  và 

các công trình do thị xã quyết định đầu tư đạt 516,455 tỷ đồng, bằng 113,09% 

dự toán tỉnh giao
33

, bằng 86,75% so với dự toán giao đầu năm
34

 và đạt 91,79% 

NQ HĐND thị xã
35

. 

UBND thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ 

kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công, nhằm đạt mục tiêu giải ngân hết vốn đầu tư công được 

giao kế hoạch năm 2020. Một số công trình đầu tư công trọng điểm cơ bản đạt, 

cụ thể: 

Về nguồn vốn ngân sách tỉnh:  

                                                 
30 nhắc nhỡ các hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và để biển báo gây khuất tầm nhìn cho người tham 

gia giao thông và mất mỹ quan đô thị 
31 Phường Mỹ Xuân 61 trường trường hợp, Phường Phú Mỹ 14 trường hợp, Phường Tân Phước 09 trường hợp, Phường Phước Hòa 05 trường hợp, Xã Tân Hòa 

01 trường hợp, xã Tóc Tiên 03 trường hợp 
32 Theo báo cáo của UBND các xã, phường, đến nay các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai đã giảm; các địa phương thường xuyên xảy ra các trường 

hợp vi phạm như Phú Mỹ, Mỹ Xuân cũng đang dần hạn chế được các trường hợp phát sinh mới và đang quyết liệt xử lý triệt để các trường hợp đã phát triện 

trước đây, trong đó vừa qua phường Mỹ Xuân đã vận động tự tháo dỡ 01 trường hợp vi phạm (04 căn nhà của ông Nguyễn Hữu Cảnh) và đang tiếp tục xử lý các 

trường hợp vi phạm khác theo quy định. 
33 (456,663 tỷ đồng) 
34 (595,337 tỷ đồng) 
35 (595,337  tỷ đồng) 
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- Nhóm dự án hoàn thành: 04 dự án, trong đó 01 dự án đang thực hiện 

BTGPMB, vận động bàn giao mặt bằng; 03 dự án đã tất toán. 

- Nhóm dự án chuyển tiếp: 06 dự án, trong đó 02 dự án chuẩn bị nghiệm 

thu đưa vào sử dụng; 01 dự án đang trình hồ sơ quyết toán tại Sở Tài chính; 03 

dự án đang thi công. 

- Nhóm dự án khởi công mới: 06 dự án, trong đó 02 dự án đang tiếp tục 

BTGPMB, chuẩn bị thi công; 04 dự án đang trình thẩm định. 

-  Nhóm dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, trong đó: 02 dự án đã và đang 

trình Sở Kế hoạch chủ trương đầu tư; 02 dự án UBND tỉnh trình HĐND chủ 

trương đầu tư; 03 dự án đã có chủ trương đầu tư; 01 đang trình phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

Về nguồn vốn ngân sách thị xã: 

- Nhóm dự án hoàn thành: 17 dự án, trong đó 04 dự án đã tất toán; 06 dự án 

đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, chuẩn bị gửi hồ sơ quyết toán; 06 dự án đang 

thi công; 01 dự án đang vướng mặt bằng, chưa đấu thầu. 

- Nhóm dự án chuyển tiếp: 08 dự án, tong đó 01 dự án vướng mặt bằng 

chưa thi công; 01 dự án đang tổ chức đấu thầu; 01 dự án chuẩn bị thi công; 05 

dự án đang thi công. 

- Nhóm dự án khởi công mới: 27 dự án, trong đó 01 dự án đang chuẩn bị 

gửi hồ sơ cho phòng Quản lý đô thị nghiệm thu; 01 dự án đã nghiệm thu đưa vào 

sử dụng, đang làm hồ sơ quyết toán; 11 dự án đang thi công; 02 dự án đang 

chuẩn bị thi công; 08 dự án đang và đã trình Sở Xây dựng thẩm định; 02 dự án 

đang chuẩn bị trình phê duyệt thiết kế bản vẽ; 02 dự án đã có QĐ phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 

g) Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường: 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử 

lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%;  Tỷ lệ thu gom và xử lý 

chất thải rắn đạt 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu đô 

thị ước đạt 93,36%, đạt 101,31% so với cùng kỳ 2019
36

; Tỷ lệ hộ sử dụng nước 

máy tại các khu đô thị ước đạt 99,67%, đạt 102,87% so với cùng kỳ 2019
37

; Tỷ 

lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch ước đạt 99,67%. 

- Đã ban hành thông báo thu hồi đất của 1.069 hộ gia đình, cá nhân và 50 

tổ chức với diện tích: 970ha thuộc 19 dự án trên địa bàn thị xã; tiếp nhận 1.555 

hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, còn tồn chuyển sang 166 hồ sơ trong đó 

đã giải quyết 1.136 hồ sơ, các trường hợp còn lại đang tiếp tục giải quyết.  

- Cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 147 trường hợp được nhà nước giao đất 

tái định cư và 28 trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với 

                                                 
36 92,15% 
37 96,89% 
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diện tích 45.354,9 m
2
 (trong đó: 261m

2
 đât nuôi trồng thủy sản (NTS), 

6.679,9m
2
 đất cây hàng năm khác (HNK), 20.715m

2
 đất trồng lúa (LUA), 

16.941m
2
 đất cây lâu năm (CLN) và 710m

2
 đất ở).  

- Trong năm có 17 đơn về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, thanh tra, kiểm 

tra đất đai được tiếp nhận mới, còn tồn chuyển sang 15 đơn, đã giải quyết 19 

đơn, hiện đang giải quyết 13 đơn. 

- Công tác quản lý và bảo vệ môi trường: xác nhận 05 kế hoạch BVMT 

của 05 dự án đầu tư trên địa bàn thị xã. Phối hợp Sở TN&MT thực hiện kiểm tra 

việc gia hạn giấy phép xả nước thải của Công ty TNHH Interflour VN tại KCN 

Cái Mép và Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Mỹ Xuân B-Conac của Công 

ty CP ĐT-XD-DK IDICO tại phường Mỹ Xuân; các công trình xử lý chất thải 

để vận hành thử nghiệm đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

KCN chuyên sâu Phú Mỹ III; việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

BVMT; khảo sát thực tế địa điểm triển khai dự án Sản xuất nấm công nghệ cao 

công suất 14.000 tấn/năm của Công ty CP kỹ thuật Công nghệ sinh học Xanh tại 

Sông Xoài; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với các cở sở trong khu công nghiệp trên địa bàn thị xã. 

- Phối hợp Ban quản lý các KCN kiểm tra thực tế việc khắc phục các hạng 

mục công trình bảo vệ môi trường của các Công ty và kiểm tra công tác bảo vệ 

môi trường theo phản ánh của cử tri trên địa bàn thị xã; đã xử lý cơ bản dứt điểm 

23/32 điểm đen về ô nhiễm môi trường. 

- Tham gia phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra, giám sát 

hoạt động của các dự án trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên
38

. Tham 

gia Hội đồng thẩm định 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường của 11 dự án; 

có ý kiến thẩm định 08 báo cáo đánh giá tác động môi trường của 08 dự án đầu 

tư trên địa bàn thị xã. Công tác quản lý khoáng sản và tài nguyên nước: đã phối 

hợp tổ chức 18 đợt kiểm tra hoạt động khoáng sản không phép, trái phép trên địa 

bàn. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 09 trường hợp, trong đó: trực tiếp xử lý 

05 trường hợp
39

, chuyển Công an thị xã xử lý 01 trường hợp, UBND xã Tóc 

Tiên 02 trường hợp; phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường xử lý 01 trường 

hợp
40

.  

- Có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có biện pháp chế tài, xử lý đối với 

các đơn vị được giao đất nhưng chưa thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ khu đất, 

mỏ được giao.  

                                                 
38 đặc biệt là giám sát các hoạt động xả thải của các nhà máy 
39 với tổng số tiền xử phạt là 244 triệu đồng, tịch thu 1.350 m3 đất san lấp quy đổi bằng tiền là 93,15 triệu đồng, buộc nộp một khoản tiền tương đương giá trị xe 

đào là 650 triệu đồng, tịch thu 01 xe đào đang tạm giữ tại UBND xã Tóc Tiên;  
40 Qua kiểm tra, các trường hợp vi phạm nêu trên chủ yếu xảy ra trên khu vực đất của các tổ chức được giao quản lý đất và các điểm mỏ đã được cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản, như: Khu vực lòng hồ Châu Pha do Trung tâm quản lý các công trình thủy lợi – Sở Nông nghiệp quản lý, đất quốc phòng do Trường Sĩ 

quan Lục quân 2 quản lý,  Mỏ đá xây dựng ấp 4, xã Tóc Tiên của Công ty TNHH TM-DV-DL Vũng Tàu, Mỏ VLSL Bắc Bao Quan Tóc Tiên-Châu Pha của 

Công ty TNHH Kinh doanh và Đầu tư Nguyễn 
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- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác 

khoáng sản tại một số điểm mỏ
41

.  

h) Công tác Bồi thường - GPMB:  

- Trong năm 2020 đã kiểm kê: 680 hộ/ 4.510.163,8 m
2
, ban hành Quyết 

định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 467 hộ/1.769.166 m
2
, Đã họp Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 557 hộ; đã chỉ đạo các ngành chức năng 

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư 37 hộ; đang niêm yết công 

khai phương án bồi thường 48 hộ. Tổng số hộ phải bố trí đất ở bằng đất ở tái 

định cư đến hết năm 2020 là: 164 hộ/11.141,7m
2
; đã bố trí 147 hộ. 

- Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các 

dự án trọng điểm do Tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn thị xã: 

+ Dự án đường Long Sơn - Cái Mép: tổng diện tích bị thu hồi là 

91.894,2m
2
.  Hiện đã thông qua Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã 

và dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2020. 

+ Dự án đường sau cảng Mỹ Xuân Thị Vải: Tổng diện tích đất bị thu hồi:  

33.916,0m
2
 của 5 tổ chức. Hiện đã thông qua Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái 

định cư thị xã. UBND Thị xã có văn bản xin ý kiến các sở ngành tỉnh giải quyết 

một số vướng mắc phát sinh và trình xin ý kiến Sở TN& MT về phương án bồi 

thường và dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2020. 

+ Dự án Trung tâm Logistic Cái Mép hạ, phường Phước Hòa: Đang phối 

hợp các ngành tiến hành kiểm kê thực địa. 

+ Dự án Cảng thủy nội địa và kho bãi Đông Triều (khu đất đấu giá 19,13 

ha): Hiện đã thông qua Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thị xã và dự 

kiến trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2020. 

+ Dự án Quốc lộ 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa: đã ban hành Kế hoạch 

thu hồi đất cá nhân, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Tổng số hộ bị thu hồi 

dự kiến 140  hộ/153.509,6 m
2
; Đã phê duyệt: 139 hộ/ 154.632,3m² (còn 01 hộ 

chưa phê duyệt, đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp& PTNT giải quyết một số 

vướng mắc phát sinh). 

+ Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình: 

Tổng số hộ bị thu hồi đất: 792 hộ/123.984,4m
2
; tổng số hộ đã kiểm kê: 792 hộ; 

Đã có quyết định phê duyệt: 789 hộ /122.124m
2
; đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ 

03 hộ. 

+ Dự án Đường Phước Hòa – Cái Mép: Tổng diện tích thu hồi khoảng 

132.231,7m
2
; tổng số hộ/tổ chức: 81 hộ và 06 tổ chức; đã ban hành quyết định 

phê duyệt: 79 hộ và 4 tổ chức; chưa phê duyệt 02 hộ, 2 tổ chức/ 29.115,5m
2.
 

                                                 
41 gồm: Mỏ sét gạch ngói Mỹ Xuân 3, Mỏ đá xây dựng Lô 1, Mỏ đá xây dựng Châu Pha, Mỏ đá xây dựng ấp 4 Tóc Tiên. Qua kiểm tra, xử lý 01 trường hợp vi 

phạm tại Mỏ đá xây dựng ấp 4 Tóc Tiên của Công ty TNHH TM-DV-DL Vũng Tàu. 
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+ Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép-Thị Vải: Tổng số 

hộ: 109 hộ, diện tích thu hồi 54.549,3m2; Đã có quyết định phê duyệt kinh phí 

bồi thường: 108 hộ, diện tích 45.175,2m
2
, còn 01 hộ đã tiến hành kiểm kê vắng 

chủ, đang thực hiện các thủ tục.
 

2.2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội 

a) Về giáo dục và đào tạo: 

- Tỷ lệ hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; Tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp trung học cơ sở đạt 99%, trong đó vào trung học phổ thông hoặc tương 

đương đạt 80%. 

- Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn thị xã tiếp tục giữ vững
42

. Đầu 

năm học 2020-2021 có 03 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng gồm: Trường 

Tiểu học Hắc Dịch; Trường THCS Võ Văn Kiệt, Trường THCS Phan Chu 

Trinh. Đến nay, có 91,67% trường THCS, 75% tiểu học và 72,73% trường Mầm 

non công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt Đề án dạy và 

học ngoại ngữ giai đoạn 2013 -2020, nâng cao điều kiện và chất lượng dạy-học 

ngoại ngữ trên địa bàn
43

.  

- Công tác xã hội hoá giáo dục được quan tâm thực hiện có hiệu quả: Năm 

2020 có thêm 01 trường mầm non ngoài công lập được thành lập, nâng tổng số 

trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn lên 18 trường; tỷ lệ trẻ em học tại 

các cơ sở mầm non ngoài công lập chiếm 74,46% tổng số trẻ em đi học mầm 

non trên địa bàn thị xã. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-

CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

b) Về Công tác Y tế, chăm sóc sứa khỏe nhân dân: 

- Duy trì 100% số xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Giảm tỷ lệ 

trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể nhẹ cân: 7,4%; Tiêm chủng đủ 8 loại vắc xin cho trẻ 

dưới 1 tuổi đạt 99%; Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm đủ 2 mũi VAT: 99%. 

- Công tác khám chữa bệnh được tổ chức thực hiện khá tốt. Trong năm đã 

tổ chức 85.564 lượt khám chữa bệnh ở 2 tuyến thị xã và xã, phường. Đã kiện 

toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2020
44

. Triển khai 

các văn bản đình thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đến các cơ sở 

kinh doanh dược
45

. Tổng số cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn: 166 cơ sở
46

, các 

                                                 
42 được UBND tỉnh công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành phổ cập giáo dục THCS đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3; phổ cập giáo dục mầm 

non đạt chuẩn Quốc gia; Xóa mù chữ đạt mức độ 2 
43 Các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã thực hiện tăng 2 tiết tiếng Anh/ tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 
44 Phối hợp triển khai các văn bản về phòng chống dịch sốt xuất huyết, Sởi… và chỉ đạo các Trạm y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch khống chế không 

để dịch lớn xảy ra trên địa bàn (cúm A, sốt xuất huyết, Sởi,  tay chân miệng, bạch hầu…).  
45 văn bản số 10/YT ngày 14/4/2020 thực hiện  văn bản số 986/SYT-NV ngày 13/4/2020 của Sở Y tế; văn bản số 09 ngày 14/4/2020 về thực hiện văn bản số 

984/SYT-NV ngày 13/4/2020 của Sở Y tế. Phòng Y tế đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-YT ngày 03/4/2020 về kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19; 

Văn bản số 36/YT, văn bản số 33/YT. 
46 (nhà thuốc: 68, quầy thuốc: 98) trong đó: 5 phường: 120 cơ sở (nhà thuốc: 68, quầy thuốc: 52). 
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quầy thuốc trên địa bàn 5 phường của thị xã đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để 

chuyển đổi lên nhà thuốc. Có 5/148 cơ sở y tế tư nhân được kiểm tra vi phạm, 

đoàn kiểm tra đã cho 03 cơ sở ký cam kết, buộc ngưng hoạt động 02 cơ sở.  

- Phối hợp kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn cho 

khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng quốc tế Vabis. 

c) Công tác lao động, việc làm, chính sách xã hội: 

- Số người được giải quyết việc làm là 6.400 người
47

, đạt 101% KH
48

, đạt 

109,1% cùng kỳ 2019
49

 và đạt 130% chỉ tiêu tỉnh giao; giảm nghèo được 400 

hộ, đạt 111,11% cùng kỳ 2019
50

, đạt 100% NQ và đạt 118% kế hoạch tỉnh giao. 

- Tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sống cho người 

dân theo chủ trương của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện các chế độ ưu đãi cho người 

có công với cách mạng
51

; thực hiện trợ cấp thường xuyên, chế độ cho các đối 

tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật
52

 và các chế độ cho hộ 

nghèo trên địa bàn theo quy định
53

. 

- Trong năm đã phối hợp đưa 37 đối tượng nghiện ma túy vào Cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, 22 đối tượng lang thang vào Trung tâm xã hội tỉnh. Xây dựng 

kế hoạch phối hợp về công tác bảo vệ, phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương 

tích trẻ em giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Triển khai đến UBND 

các xã, phường kiểm định ngôi nhà an toàn đối với tất cả hộ gia đình có trẻ em dưới 16 

tuổi. 

- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

trên địa bàn thị xã
54

. Ban hành Chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội, giai đoạn 2020-2022; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn 

thị xã. 

d) Công tác văn hóa, thông tin và thể thao: 

- Số thôn, ấp, khu phố giữ vững danh hiệu Văn hóa đạt 100%; Số hộ gia 

đình văn hoá 98%; Số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 37,4% dân số; 

                                                 
47 trong đó chương trình giảm nghèo: 365 lao động; Doanh nghiệp tuyển: 3.526 lao động, Chương trình 120: 474 lao động 
48 6.350 người 
49 5.866 người 
50 360 hộ thoát nghèo hẳn 
51  Đã trợ cấp thường xuyên cho 5.357 lượt đối tượng /9,542 tỷ đồng; trợ cấp 01 lần cho 327 đối tượng/404,015 triệu đồng. Giải quyết hồ sơ cho 169 đối tượng 

(gồm hồ sơ: gồm hồ sơ đối tượng từ nơi khác chuyển đến, người có công, thờ cúng liệt sĩ, chế độ tuất từ trần, mai táng phí, thăm viếng mộ liệt sĩ, NCC từ trần, 

thân nhân NCC từ trần, hoạt động kháng chiến, Cựu chiến binh,  đối tượng 62/2011, Bảo hiểm y tế). Chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình năm 2020 cho 137 đối 

tượng/152,07 triệu đồng. Đề nghị Sở LĐTBXH cấp dụng cụ chỉnh hình cho 13 đối tượng/8,3 triệu đồng. Lập danh sách đề nghị Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh 

thăm tặng quà cho 15 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn ốm đau, bệnh tật với số tiền 45 triệu đồng; Tổ chức lễ viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ Thị xã; 

phối hợp viếng các đền thờ liệt sĩ tại các xã Tân Hòa, Phường Mỹ Xuân, Hắc Dịch; thăm và tặng quà cho 2.057 đối tượng/1,452 tỷ đồng51 nhân kỷ niệm 73 năm 

ngày Thương binh - liệt sĩ. Ngoài ra, phối hợp với Hội thân nhân Gia đình liệt sĩ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Đại biểu Quốc Hội thăm tặng 10 xuất 

quà cho gia đình chính sách với số tiền 7 triệu đồng. Phối hợp cùng Đoàn của UBND tỉnh đi thăm tặng quà cho 02 mẹ VNAH và 02 đối tượng thương binh nặng 

có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp thẩm định hiện trạng nhà ở, đề xuất kinh phí xây mới 02 căn, sửa chữa 13 căn cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 

khăn. Trao tặng 15 tủ thờ cho thân nhân thờ cúng liệt sĩ và 03 bộ bàn ghế cho các hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. 
52 Đã trợ cấp thường xuyên cho 32.135 đối tượng/14,34 tỷ đồng; chi trả trợ cấp mai táng cho 156 trường hợp/842,4 triệu đồng. Phối hợp  

tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 148 người cao tuổi tròn 90 tuổi với số tiền 334,5 triệu đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 1.648 người cao tuổi nhân ngày 

Người cao tuổi Việt Nam 06 tháng 6 năm 2020/1,05 tỷ đồng. Giải quyết trợ cấp cho 60 trẻ em khuyết tật đang theo học tại các trường dành cho người khuyết tật 

trong dịp nghỉ hè, số tiền 37.280.000 đồng. Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao tặng 32 phần quà/16 triệu đồng nhân ngày Người Khuyết tật 

Việt Nam (18/4/1998-18/4/2020). 
53 Cấp 7.600 thẻ BHYT cho người nghèo và gia hạn sổ hộ nghèo. Hỗ trợ tiền điện cho 631 hộ nghèo và 30 hộ chính sách xã hội, với tổng số tiền 218,13 triệu 

đồng.  Phối hợp xây mới 07 căn nhà cho hộ nghèo do Công ty Thép Miền Nam tài trợ tại 04 xã, phường Tân Hòa, Tân Hải, Tóc Tiên, Tân Phước 
54 Phát 7.000 quyển sách mỏng tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và truyền thông, giới thiệu về tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111. 
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Số hộ gia đình luyện tập TDTT thường xuyên 50,5% số hộ; Phường đạt chuẩn 

văn minh đô thị năm 2020: 4/5 phường; Xã đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới năm 2020: 4/5 xã. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2020
55

. 

Thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, trên các phương tiện truyền thông 

các hướng dẫn, quy định của pháp luật hiện hành
56

; đặc biệt là tổ chức thành 

công việc tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI,  

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội Đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… bằng các hình thức khác nhau, trên các 

phương tiện truyền thông các hướng dẫn, quy định của pháp luật hiện hành
57

. 

- Tổ chức thành công triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu phục vụ chào 

mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ, Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-

2025). Triển khai danh mục văn bản điện tử không kèm bản giấy; triển khai kế 

hoạch khảo sát các thiết chế văn hóa tại các xã triển khai thực hiện Đề án “Phát 

triển văn hóa nông thôn” trên địa bàn tỉnh BRVT năm 2020 

Triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; công khai danh mục 

TTHC cấp tỉnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và 

trả kết quả TTHC tại nhà qua hệ thống bưu chính công ích; thực hiện thí điểm 

“Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai 

đoạn 2020 – 2021. 

- Tham gia các hoạt động VHVN-TDTT chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ tỉnh BRVT lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) do tỉnh tổ chức; Tổ chức Giải 

bóng đá các CLB mở rộng thị xã Phú Mỹ (tháng 08/2020); Đội U13 thị xã Phú 

mỹ vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng- Cúp truyền hình BRT 2020. Đăng 

cai tổ chức giải Bóng đá Nam, Nữ các CLB tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 2020.    

e) Công tác dân tộc:  

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc được 

chú trọng. Xây dựng “Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn III (2021-2025). Phối hợp Ban dân tộc rà soát, thẩm định, 

triển khai hỗ trợ điện, nước sinh hoạt, con giống năm 2020
58

; cấp phát con 

                                                 
55 Thành lập Đảng, 30/4, 1/5, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,… 
56 Treo cờ, băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, trước trụ sở cơ quan, trên các tuyến đường, nơi công cộng, nơi tập  trung đông dân cư trên địa bàn 

các xã, phường; Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý thông tin Covid-19 thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI;  triển khai Nghị định Quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 

biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản; Tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo 

cáo và không theo quy định; Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
57 Treo cờ, băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, trước trụ sở cơ quan, trên các tuyến đường, nơi công cộng, nơi tập  trung đông dân cư trên địa bàn 

các xã, phường; làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn thị xã; Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý 

thông tin Covid-19 thông qua ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI;  triển khai Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động giao dịch 

kinh doanh bất động sản; Tăng cường tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Tiếp tục tuyên truyền 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng, chống dịch Covid-

19. 
58 Điện kế: 14 hộ; Nước sinh hoạt: 35 hộ; Hỗ trợ con giống: 25 hộ 
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giống hỗ trợ sản xuất cho 25 hộ đồng bào dân tộc trên địa bàn
59

, thực hiện tốt 

hỗ trợ hỗ trợ học sinh dân tộc
60

. 

3. Khái quát về thực trạng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ 

3.1 Về hạ tầng xã hội 

a) Nhà ở: Thời gian gần đây tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thị xã là khá nhanh. Nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân cũng như nhu cầu 

đầu tư các công trình công cộng, phúc lợi xã hội trên địa bàn thị xã phát triển 

mạnh và đã từng bước hình thành nên một thị xã với diện mạo đô thị ngày một 

khang trang. 

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, ngành của tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu, một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ được 

triển khai thực hiện. Bên cạnh đó công tác xây dựng và quản lý nhà ở được thực 

hiện đồng bộ theo quy hoạch chi tiết nên diện tích sàn nhà ở bình quân theo đầu 

người tăng lên đáng kể, nhà ở với chất lượng tốt, nét kiến trúc hiện đại đã tạo 

nên sự hài hòa và khang trang cho đô thị. 

b) Y tế: Trong những năm qua, hệ thống cơ sở hạ tầng y tế trên địa bàn thị 

xã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh để cải tạo, nâng 

cấp trang thiết bị và đầu tư xây dựng mới. Do vậy, đến nay hầu hết các cơ sở y 

tế có chất lượng kiên cố và đều trong tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo đáp ứng 

cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 

Song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị hiện đại, 

các bệnh viện và các cơ sở y tế đã chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ, nâng 

cao kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ người bệnh. Nhờ đó uy tín chất lượng 

khám chữa bệnh đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều phương pháp khám chữa bệnh 

tiên tiến đã được áp dụng và triển khai thành công. Do đó số lượng bệnh nhân 

chuyển tuyến trên đã giảm, góp phần giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến 

Trung ương và giảm chi phí cho bệnh nhân và gia đình. 

c) Giáo dục - đào tạo: Trong những năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp 

của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thị xã và sự chỉ đạo của ngành giáo dục 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác giáo dục trên địa bàn thị xã Phú Mỹ được chú 

trọng và ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục thường xuyên 

được quan tâm đầu tư xây dựng về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, kiên cố hóa 

trường học, đến nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của các ngành học, cấp 

học, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học trong toàn thị xã và đảm bảo kế hoạch triển 

khai thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Theo thống kê hiện nay, 100% 

các trường học, cơ sở đào tạo đều trong tình trạng sử dụng tốt. Các phòng học được 

đầu tư xây dựng với chất lượng kiên cố, đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. 

                                                 
59 Hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các công trình: Tuyến đường tổ 3, ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài; Tuyến đường Châu Pha 7, xã Châu Pha; Tuyến điện hạ thế tổ 3, 

ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài; Tuyến kênh mương thôn Tân Phú, xã Châu Pha.  
60 Đã hỗ trợ kinh phí học tập cho 68 sinh viên dân tộc năm học 2019-2020 với số tiền 292,4 triệu đồng. Tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ cấp 

phát tập vỡ, sách giáo khoa năm học 2020-2021 cho 1.597 học sinh dân tộc thiểu số với số tiền 565.022.162 đồng.  
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d) Văn hóa - Thể dục thể thao: 

- Về văn hóa: Đời sống văn hoá của nhân dân thị xã ngày càng được nâng 

cao. Hiện trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, các công trình văn hóa phục vụ nhu cầu 

của nhân dân bao gồm: Trung tâm Văn hóa thị xã, Thư viện thị xã, Bưu điện thị 

xã Phú Mỹ. Ngoài ra, 10/10 xã, phường đều có các khu Trung tâm Văn hóa - 

Học tập cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tại một số khu phố, 

tổ dân phố trên địa bàn thị xã còn có điểm bưu điện văn hóa, thư viện, đoàn 

nghệ thuật, hiệu sách, cửa hàng sách. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh từ thị 

xã đến các xã, phường được củng cố và đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Trên 

địa bàn Đài phát thanh thị xã phủ sóng đến 100% khu dân cư; ngoài ra 100% các 

xã, phường đều có đài truyền thanh cơ sở, kịp thời tuyên truyền đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và quần chúng nhân dân, 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thị xã. 

- Về Thể dục thể thao: Hệ thống công trình thể dục thể thao trên địa bàn 

thi xã khá phát triển, hiện các công trình thể dục thể thao phục vụ nhu cầu của 

toàn huyện bao gồm: Sân vận động thị xã, Nhà thi đấu đa năng, Sân bóng đá 

mini cỏ nhân tạo, Nhà thi đấu bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền. Các công trình 

thể dục thể thao đều có chất lượng kiên cố, kiểu dáng kiến trúc hiện đại và được 

đầu tư mua sắm trang thiết bị luyện tập tiên tiến và đang trong tình trạng hoạt 

động tốt, hàng năm các công trình thể dục thể thao nêu trên là địa điểm diễn ra 

các sự kiện, hoạt động phong trào thể dục thể thao của tỉnh và thị xã. 

3.2. Về hạ tầng kỹ thuật 

a) Giao thông: 

*Giao thông bộ: Thị xã Phú Mỹ là cửa ngõ vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có 

hệ thống giao thông với chất lượng khá tốt, bao gồm: 

- Quốc lộ 51: Đoạn qua thị xã dài khoảng 22 km, hiện nay đã nâng cấp đạt 

chuẩn cấp I (mặt đường rộng 24m, lộ giới 70m).  

- Đường tỉnh: Toàn thị xã có 6 tuyến với tổng chiều dài khoảng 52 km, 

bao gồm: tuyến Mỹ Xuân - Ngãi Giao; tuyến Phú Mỹ - Tóc Tiên; tuyến Láng 

Cát - Long Sơn; tuyến Hội Bài - Tóc Tiên; tuyến Châu Pha - Phước Tân; tuyến 

Châu Pha - Tóc Tiên - Hắc Dịch.  

- Đường thị xã: Toàn thị xã gồm 9 tuyến với tổng chiều dài khoảng 45 

km, bao gồm: tuyến Mỹ Xuân - Địa Đạo - Hắc Dịch; tuyến Chùa Phú Hội - liên 

ấp 1 - 5; tuyến Phú Mỹ - Tóc Tiên - Châu Pha; tuyến Hắc Dịch - Bàu Phượng - 

Châu Pha; tuyến Châu Pha - Sông Xoài; tuyến Tập đoàn 17 - Cầu Ri; tuyến 

Nông trường Đá Đen; tuyến Đồng Nai - Phước Bình; tuyến Đường 9. 

- Ngoài ra, còn có hệ thống giao thông nông thôn, nội thị khá phát triển, 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa. 

*Giao thông đường thủy: Giao thông thủy là một trong những lợi thế 
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trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, với hệ thống cảng lớn như: Cảng 

quốc tế nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng Phú Mỹ,… theo định hướng lâu dài sẽ 

phát triển cảng Cái Mép có mô quy ngang tầm với các cảng lớn ở khu vực Đông 

Nam Á. 

b) Điện: Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 231 trạm với công suất 5.894 

KVA, với tổng chiều dài đường dây khoảng 1.870km (trong đó: Trung thế 

khoảng 801km, hạ thế khoảng 1.069km). Hiện 100% số xã, phường trong thị xã 

có đường điện trung thế về đến trung tâm xã, tỷ lệ hộ sử dụng điện toàn thị xã 

đạt 100% tổng số hộ. 

c) Cấp nước, thoát nước: 

- Cấp nước: Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp nước và mở rộng mạng 

lưới đường ống phân phối để nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy phục vụ 

nhu cầu ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân vùng nông thôn trên địa bàn thị xã Phú 

Mỹ, thành phố Bà Rịa. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông 

thôn đã thực hiện dự án Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước thị xã Phú Mỹ 

và thành phố Bà Rịa từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Dự án được khởi công năm 

2013, sau hơn 2 năm thi công dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 

2015. Công trình đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng 

nước máy trên địa bàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân 

cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Hiện nay, hệ 

thống cấp nước của thị xã cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho mục đích 

sinh hoạt của dân cư và sản xuất trên địa bàn, chất lượng nước đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh, lưu lượng và nguồn cung cấp ổn định. 

- Thoát nước: Khu vực đô thị hệ thống thoát nước của thị xã hiện nay là 

hệ thống chung gồm nước thải sinh hoạt, nước mưa. Tất cả các nguồn thải trên 

được thu gom qua hệ thống các cống và chảy ra sông, suối. Đối với việc thực 

hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, hạ tầng giao thông và hạ tầng các khu dân 

cư đều có các hạng mục xây dựng đường cống thoát nước. 

e) Thông tin, bưu chính viễn thông: Hệ thống thông tin, bưu chính viễn 

thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ những năm qua phát triển nhanh và mạnh. 

Trên địa bàn thị xã hiện có 01 bưu cục cấp II, 06 bưu điện cấp III và 02 điểm 

bưu điện văn hóa xã khu vực phục vụ tốt cho nhu cầu thông tin liên lạc của nhân 

dân. Hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin, internet được áp dụng trong tất 

cả các cơ quan của thị xã và cơ bản phổ biến tại các trường học, công ty và trong 

sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Ngoài ra, với mạng lưới truyền thanh truyền 

hình và đài phát thanh khá phát triển, hệ thống đài phát thanh, truyền hình đã 

tiếp, phát sóng truyền hình Trung ương và tỉnh giúp cho người dân thị xã nắm 

bắt kịp thời các thông tin mới, các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như 

các chính sách của địa phương. 

f. Quản lý chất thải và vệ sinh môi trường đô thị: Công tác giữ gìn vệ sinh 

môi trường trên địa bàn trong thời gian qua đã được UBND thị xã đặc biệt quan 
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tâm chỉ đạo. Hiện nay trên địa bàn thị xã có Công ty dịch vụ đô thị với nhiệm vụ 

thực hiện công tác thu gom, vận chuyển rác ở các xã, phường đưa đến Nhà máy 

xử lý rác Kbec Vina. Do đó, đường sá trên địa bàn thị xã khá sạch sẽ, không có 

hiện tượng rác đổ đống nhiều ngày. Công tác cải tạo chỉnh trang đô thị như: 

Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, cây xanh đường phố,... luôn được quan tâm đầu tư 

đúng mức. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 thị xã Phú Mỹ 

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2020, tổng diện tích tự nhiên (DTTN) thị 

xã Phú Mỹ là 33.302,11ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chiếm 54,26% DTTN, 

tương ứng với 18.070,18ha; Đất phi nông nghiệp chiếm 45,72% DTTN, tương ứng 

với 15.225,69ha; Đất chưa sử dụng chiếm 0,02% DTTN, tương ứng với 6,23ha.  

Trong số 10 đơn vị hành chính cấp xã, phường thì phường Phước Hòa có 

DTTN lớn nhất 5.384,29ha, chiếm 16,17% DTTN toàn thị xã; xã Tân Hải có 

DTTN nhỏ nhất 2.211,18ha, chỉ chiếm 6,64% DTTN toàn thị xã. Cụ thể tổng 

DTTN của 10 xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 3.171,63 ha - Xã Tân Hải 2.211,18 ha 

- Phường Mỹ Xuân 3.911,01 ha - Phường Hắc Dịch 3.207,72 ha 

- Phường Tân Phước 2.974,05 ha - Xã Tóc Tiên 3.356,58 ha 

- Phường Phước Hòa 5.384,29 ha - Xã Châu Pha 3.217,34 ha 

- Xã Tân Hòa 2.946,12 ha - Xã Sông Xoài 2.922,19 ha 

Cụ thể diện tích, cơ cấu sử dụng từng loại đất nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp năm 2020 trên địa bàn thị xã như sau: 

1.1. Đất nông nghiệp 

Bảng 1: Diện tích, cơ cấu sử dụng nhóm đất nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so 

với DTTN 

(%) 

Cơ cấu so 

với nhóm 

ĐNN (%) 

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

  Tổng diện tích tự nhiên   33.302,11 100,00   

1 Đất nông nghiệp NNP 18.070,18 54,26 100,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 468,32 1,41 2,59 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 106,03 0,32 0,59 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.703,51 8,12 14,96 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.785,15 26,38 48,62 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.790,97 14,39 26,51 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so 

với DTTN 

(%) 

Cơ cấu so 

với nhóm 

ĐNN (%) 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX       

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 693,30 2,08 3,84 

1.8 Đất làm muối LMU 130,73 0,39 0,72 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 498,19 1,50 2,76 

Tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn thị xã là 18.070,18ha, chiếm 

54,26% DTTN, được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 633,12 ha - Xã Tân Hải 1.462,37 ha 

- Phường Mỹ Xuân 1.557,89 ha - Phường Hắc Dịch 2.591,93 ha 

- Phường Tân Phước 839,89 ha - Xã Tóc Tiên 2.381,24 ha 

- Phường Phước Hòa 1.573,01 ha - Xã Châu Pha 2.456,28 ha 

- Xã Tân Hòa 2.199,18 ha - Xã Sông Xoài 2.375,29 ha 

Trong đất nông nghiệp, thì đất trồng cây lâu năm chiếm ưu thế (chiếm 

48,62%), kế đến là đất rừng phòng hộ (26,51%), đất trồng cây hàng năm khác 

(14,96%), đất nuôi trồng thủy sản (3,84%), đất nông nghiệp khác (2,76%), đất 

trồng lúa (2,59%), đất làm muối (0,72%).  

Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất nông nghiệp như sau: 

a) Đất trồng lúa: Diện tích còn 468,32ha, chiếm 2,59% diện tích đất nông 

nghiệp, trong đó đất chuyên trồng lúa (2 vụ trở lên) 106,03ha. Diện tích đất 

trồng lúa được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Mỹ Xuân 9,12 ha - Xã Tân Hải 139,65 ha 

- Phường Tân Phước 74,25 ha - Phường Hắc Dịch 2,88 ha 

- Phường Phước Hòa 50,96 ha - Xã Châu Pha 108,42 ha 

- Xã Tân Hòa 37,59 ha - Xã Sông Xoài 45,46 ha 

b) Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích 2.703,51ha, chiếm 14,96% 

diện tích đất nông nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 132,30 ha - Xã Tân Hải 328,89 ha 

- Phường Mỹ Xuân 147,93 ha - Phường Hắc Dịch 52,65 ha 

- Phường Tân Phước 141,99 ha - Xã Tóc Tiên 380,84 ha 

- Phường Phước Hòa 166,44 ha - Xã Châu Pha 907,59 ha 

- Xã Tân Hòa 208,19 ha - Xã Sông Xoài 236,66 ha 

c) Đất trồng cây lâu năm: Diện tích 8.785,15ha, chiếm 48,62% diện tích 

đất nông nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 387,90 ha - Xã Tân Hải 252,65 ha 
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- Phường Mỹ Xuân 848,77 ha - Phường Hắc Dịch 2.305,13 ha 

- Phường Tân Phước 428,05 ha - Xã Tóc Tiên 1.404,28 ha 

- Phường Phước Hòa 222,74 ha - Xã Châu Pha 702,23 ha 

- Xã Tân Hòa 406,00 ha - Xã Sông Xoài 1.827,42 ha 

e) Đất trồng rừng phòng hộ: Diện tích 4.790,97ha, chiếm 26,51% diện 

tích đất nông nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau: 

- Phường Phú Mỹ 106,81 ha - Xã Tân Hòa 1.341,57 ha 

- Phường Mỹ Xuân 370,42 ha - Xã Tân Hải 629,22 ha 

- Phường Tân Phước 172,92 ha - Xã Tóc Tiên 569,26 ha 

- Phường Phước Hòa 884,30 ha - Xã Châu Pha 716,46 ha 

f) Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích 693,30ha, chiếm 3,84% diện tích đất 

nông nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 6,10 ha - Xã Tân Hải 90,35 ha 

- Phường Mỹ Xuân 181,64 ha - Phường Hắc Dịch 3,05 ha 

- Phường Tân Phước 20,72 ha - Xã Tóc Tiên 18,69 ha 

- Phường Phước Hòa 218,92 ha - Xã Châu Pha 21,58 ha 

- Xã Tân Hòa 128,30 ha - Xã Sông Xoài 3,93 ha 

g) Đất làm muối: Diện tích còn 130,73ha, chiếm 0,72% diện tích đất nông 

nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau: 

- Phường Tân Phước 1,95 ha - Xã Tân Hòa 77,52 ha 

- Phường Phước Hòa 29,64 ha - Xã Tân Hải 21,61 ha 

h) Đất nông nghiệp khác: Diện tích 498,19ha, chiếm 2,76% diện tích đất 

nông nghiệp. Được phân bố trên địa bàn các xã sau: 

- Phường Hắc Dịch 228,21 ha - Xã Sông Xoài 261,81 ha 

- Xã Tóc Tiên 8,17 ha    

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Bảng 2: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 

STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so 

với DTTN 

(%) 

Cơ cấu so 

với nhóm 

ĐPNN (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Tổng diện tích tự nhiên   33.302,11 100,00   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 15.225,69 45,72 100,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.702,04 5,11 11,18 

2.2 Đất an ninh CAN 42,23 0,13 0,28 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 4.841,53 14,54 31,80 
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STT Chỉ tiêu Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so 

với DTTN 

(%) 

Cơ cấu so 

với nhóm 

ĐPNN (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.4 Đất khu chế xuất SKT       

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 64,51 0,19 0,42 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 168,99 0,51 1,11 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 622,89 1,87 4,09 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 142,89 0,43 0,94 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã 
DHT 2.796,03 8,40 18,36 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,42 0,00 0,00 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 115,25 0,35 0,76 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 566,15 1,70 3,72 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.149,80 3,45 7,55 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,79 0,04 0,09 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,74 0,01 0,02 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 245,17 0,74 1,61 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 56,80 0,17 0,37 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 387,49 1,16 2,54 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,59 0,03 0,06 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,58 0,02 0,05 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,81 0,03 0,06 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.090,68 6,28 13,73 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 189,09 0,57 1,24 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,22 0,00 0,01 

Tổng diện tích đất phi nông nghiệp của toàn thị xã là 15.225,69ha, chiếm 

45,72% DTTN. Được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 2.538,51 ha - Xã Tân Hải 748,80 ha 

- Phường Mỹ Xuân 2.353,12 ha - Phường Hắc Dịch 615,79 ha 

- Phường Tân Phước 2.134,17 ha - Xã Tóc Tiên 975,34 ha 

- Phường Phước Hòa 3.805,05 ha - Xã Châu Pha 761,06 ha 

- Xã Tân Hòa 746,94 ha - Xã Sông Xoài 546,91 ha 

Cụ thể diện tích, cơ cấu các loại đất phi nông nghiệp như sau: 

a) Đất quốc phòng: Diện tích 1.702,04ha, chiếm 11,18% diện tích nhóm 

đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau: 

- Phường Phú Mỹ 96,02 ha - Xã Tân Hải 248,25 ha 
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- Phường Mỹ Xuân 6,42 ha - Xã Tóc Tiên 118,10 ha 

- Phường Tân Phước 61,68 ha - Xã Châu Pha 66,35 ha 

- Phường Phước Hòa 1.017,58 ha - Xã Sông Xoài 19,94 ha 

- Xã Tân Hòa 67,71 ha    

b) Đất an ninh: Diện tích 42,23ha, chiếm 0,28% diện tích nhóm đất phi 

nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các phường sau: 

- Phường Phú Mỹ 3,16 ha - Xã Tân Hòa 0,04 ha 

- Phường Tân Phước 0,07 ha - Phường Hắc Dịch 38,60 ha 

- Phường Phước Hòa 0,25 ha - Xã Châu Pha 0,11 ha 

c) Đất khu công nghiệp: Diện tích 4.841,53ha, chiếm 31,80% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau: 

 - Phường Phú Mỹ 996,76 ha - Phường Phước Hòa 1.178,69 ha 

- Phường Mỹ Xuân 1.249,59 ha - Xã Tân Hòa 50,58 ha 

- Phường Tân Phước 1.253,44 ha - Phường Hắc Dịch 112,46 ha 

d) Đất cụm công nghiệp: Diện tích 64,51ha, chiếm 0,42% diện tích nhóm 

đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bà xã Tóc Tiên 64,51ha.  

e) Đất thương mại, dịch vụ: Diện tích 168,99ha, chiếm 1,11% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau:  

- Phường Phú Mỹ 34,16 ha - Xã Tân Hải 1,26 ha 

- Phường Mỹ Xuân 7,64 ha - Phường Hắc Dịch 15,36 ha 

- Phường Tân Phước 88,94 ha - Xã Tóc Tiên 3,32 ha 

- Phường Phước Hòa 16,49 ha - Xã Châu Pha 1,69 ha 

   - Xã Sông Xoài 0,12 ha 

f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích 622,89ha, chiếm 4,09% 

diện tích nhóm phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau:  

- Phường Phú Mỹ 66,83 ha - Xã Tân Hải 35,85 ha 

- Phường Mỹ Xuân 23,94 ha - Phường Hắc Dịch 3,20 ha 

- Phường Tân Phước 96,11 ha - Xã Tóc Tiên 108,16 ha 

- Phường Phước Hòa 233,25 ha - Xã Châu Pha 11,59 ha 

- Xã Tân Hòa 33,10 ha - Xã Sông Xoài 10,84 ha 

g) Đất khai thác khoáng sản: Diện tích 142,89ha, chiếm 0,94% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Châu Pha. 

h) Đất phát triển hạ tầng: Diện tích 2.796,03ha, chiếm 18,36% diện tích 
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nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 584,68 ha - Xã Tân Hải 126,16 ha 

- Phường Mỹ Xuân 444,64 ha - Phường Hắc Dịch 177,42 ha 

- Phường Tân Phước 174,60 ha - Xã Tóc Tiên 153,68 ha 

- Phường Phước Hòa 411,37 ha - Xã Châu Pha 243,48 ha 

- Xã Tân Hòa 97,56 ha - Xã Sông Xoài 382,44 ha 

k) Đất di tích lịch sử - văn hóa: Diện tích 0,42ha, chiếm 0,003% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Tân Hòa. 

l) Đất bãi thải, xử lý chất thải: Diện tích 115,25ha, chiếm 0,76% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố chủ yếu trên địa bàn xã Tóc Tiên 115,25ha. 

m) Đất ở: Diện tích 1.715,95ha, chiếm 11,27% diện tích nhóm đất phi 

nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 366,20 ha - Xã Tân Hải 113,85 ha 

- Phường Mỹ Xuân 273,91 ha - Phường Hắc Dịch 227,53 ha 

- Phường Tân Phước 149,30 ha - Xã Tóc Tiên 101,25 ha 

- Phường Phước Hòa 132,87 ha - Xã Châu Pha 156,85 ha 

- Xã Tân Hòa 86,64 ha - Xã Sông Xoài 107,57 ha 

n) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Diện tích 16,53ha, 

chiếm 0,11% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các 

xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 4,69 ha - Xã Tân Hải 0,71 ha 

- Phường Mỹ Xuân 0,48 ha - Phường Hắc Dịch 0,37 ha 

- Phường Tân Phước 0,71 ha - Xã Tóc Tiên 1,60 ha 

- Phường Phước Hòa 2,86 ha - Xã Châu Pha 1,53 ha 

- Xã Tân Hòa 0,41 ha - Xã Sông Xoài 0,42 ha 

o) Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích 254,99ha, chiếm 1,67% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 106,50 ha - Xã Tân Hải 5,74 ha 

- Phường Mỹ Xuân 14,91 ha - Phường Hắc Dịch 7,27 ha 

- Phường Tân Phước 18,00 ha - Xã Tóc Tiên 10,41 ha 

- Phường Phước Hòa 35,73 ha - Xã Châu Pha 2,57 ha 

- Xã Tân Hòa 47,08 ha - Xã Sông Xoài 6,79 ha 

p) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích 56,80ha, chiếm 0,37% diện 

tích nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau:  
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- Phường Phú Mỹ 3,20 ha - Xã Tân Hải 4,02 ha 

- Phường Mỹ Xuân 5,87 ha - Phường Hắc Dịch 5,45 ha 

- Phường Tân Phước 3,52 ha - Xã Tóc Tiên 25,62 ha 

- Phường Phước Hòa 2,79 ha - Xã Châu Pha 2,28 ha 

- Xã Tân Hòa 2,26 ha - Xã Sông Xoài 1,79 ha 

q) Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Diện tích 387,49ha, chiếm 2,54% diện 

tích nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường sau: 

- Phường Phú Mỹ 2,17 ha - Phường Hắc Dịch 6,38 ha 

- Phường Mỹ Xuân 57,66 ha - Xã Tóc Tiên 131,08 ha 

- Phường Tân Phước 86,44 ha - Xã Châu Pha 103,75 ha 

r) Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích 8,59ha, chiếm 0,06% diện tích 

nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 0,99 ha - Xã Tân Hải 0,15 ha 

- Phường Mỹ Xuân 0,90 ha - Phường Hắc Dịch 0,13 ha 

- Phường Tân Phước 4,12 ha - Xã Tóc Tiên 0,62 ha 

- Phường Phước Hòa 0,17 ha - Xã Châu Pha 1,40 ha 

- Xã Tân Hòa  ha - Xã Sông Xoài 0,11 ha 

s) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Diện tích 7,58ha, chiếm 0,05% 

diện tích nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn phường Phú Mỹ 

6,47ha, phường Hắc Dịch 1,12ha.  

t) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Diện tích 2.279,77ha, chiếm 

14,97% diện tích nhóm đất phi nông nghiệp, được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 264,14 ha - Xã Tân Hải 212,75 ha 

- Phường Mỹ Xuân 267,14 ha - Phường Hắc Dịch 19,20 ha 

- Phường Tân Phước 197,24 ha - Xã Tóc Tiên 141,74 ha 

- Phường Phước Hòa 772,98 ha - Xã Châu Pha 26,57 ha 

- Xã Tân Hòa 361,14 ha - Xã Sông Xoài 16,89 ha 

u) phi nông nghiệp khác: Diện tích 1,22ha, chiếm 0,01% diện tích nhóm 

đất phi nông nghiệp, được phân bố chủ yếu trên địa bàn phường Hắc Dịch. 

1.3. Đất chưa sử dụng  

Theo thống kê đất đai năm 2020, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ còn 6,23ha 

đất chưa bố trí sử dụng, chiếm 0,02% DTTN, được phân bố trên địa bàn phường 

Phước Hòa 6,23ha. 
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2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

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

2.1.1. Kết quả thực hiện các dự án đã được duyệt trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 

Theo kế hoạch hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Mỹ đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3760/QĐ-

UBND ngày 31/12/2019. Tổng số công trình dự án đăng ký thực hiện thủ tục thu 

hồi đất, giao đất/cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020 là 

86 công trình, dự án. Trong đó: 52 dự án thu hồi đất; 21 dự án giao đất, cho thuê 

đất; 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tổ chức triển khai thực 

hiện. Kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

a) Công trình, dự án thu hồi đất: 

- Công trình, dự án đã và đang thực hiện công tác thu hồi đất là 52 dự án, 

chiếm 100% số công trình đã đăng ký thực hiện thu hồi đất. Trong đó:  

+ Công trình, dự án đã thực hiện xong công tác thu hồi đất là 16 dự án, 

chiếm 30,8%. 

+ Công trình, dự án đã họp dân thông báo thu hồi đất và đang triển khai 

lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 36 dự án, chiếm 69,2%. 

- Công trình, dự án chưa triển khai thực hiện công tác thu hồi là 0 dự án. 

Bảng 3: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất trong năm 2020 

STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

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

  TỔNG CỘNG: 52 DỰ ÁN   

1 
Khu Công nghiệp - Đô 

thị Châu Đức 

Công ty CP 

Sonadezi Châu 

Đức 

Sông Xoài, 

Châu Pha 

Khu công 

nghiệp 
156,89 20,00 

Đang kiểm kê hiện 

trang, khảo sát giá 

2 
Khu công nghiệp chuyên 

sâu Phú Mỹ 3 

Công ty CP 

Thanh Bình - 

Phú Mỹ 

Phước Hòa, 

Tân Hòa 

Khu công 

nghiệp 
965,80 54,12 

Đã kiểm kê thực địa 

xong. Đang lập phương 

án BT, HT và TĐC 

3 
Trung tâm logistic Cái 

Mép Hạ 

Sở Giao thông 

vận tải tỉnh 
Phước Hòa 

thương mại 

dịch vụ 
800,00 800,00 

Đang thực hiện (đã ban 

hành TBTH 800ha; 

thực hiện kiểm đếm 

khoảng 400ha 

4 

Dự án đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hệ thống 

cấp nước Tóc Tiên 

Công ty TNHH 

tập đoàn Hải 

Châu 

Tóc Tiên, 

Châu Pha, 

Tân Hòa 

Xây dựng và 

kinh doanh 

hệ thống cấp 

nước Tóc 

Tiên 

10,00 10,00 
Đã cơ bản thực hiện 

xong công tác thu hồi 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

5 

Mở rộng trường THCS 

Hắc Dịch, phường Hắc 

Dịch 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch Đất giáo dục 0,20 0,20 

Đã kiểm kê thực địa 

xong. Đang lập phương 

án BT, HT và TĐC cho 

dân.  

6 
Đường 991B tứ QL51 

đến hạ lưu Cảng Cái Mép 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Tân Hòa, 

Phước Hòa 

Đất giao 

thông 
35,77 3,50 

Hiện còn 01 hộ, diện 

tích 0,0446ha, đang lập 

thủ tục thu hồi 

7 
Đường Phước Hòa - Cái 

Mép 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Phước Hòa, 

Tân Phước 

Đất giao 

thông 
13,22 2,00 

Hiện còn 02 hộ và 02 tổ 

chức đng lập PABT, 

GPMB 

8 

Tuyến tránh Quốc lộ 56 

(đoạn qua thị xã Phú Mỹ 

dài khoảng 3,2km, diện 

tích 14,9ha) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Tân Hải 
Đất giao 

thông 
56,10 4,50 

Còn 03 hộ chưa bàn 

giao MB (02 hộ, diện 

tích 0,3ha, chưa nhận 

tiền, chưa bàn giao 

MB; 01 hộ, diện tích 

0,25ha, đang lập 

PABT) 

9 
Đường Long Sơn - Cái 

Mép 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Tân Hòa 
Đất giao 

thông 
9,45 9,45 

Đã hoàn thiện PABT, 

đang xin ý kiến của 

UBND tỉnh về chính 

sách BT mặt nước 

NTTS bị ảnh hưởng 

10 

Đường sau Cảng Mỹ 

Xuân - Thị Vải (giai đoạn 

1) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Mỹ Xuân 
Đất giao 

thông 
6,21 6,21 

Đã hoàn thiện PABT, 

đang xin ý kiến của 

UBND tỉnh về chính 

sách BT mặt nước 

NTTS bị ảnh hưởng 

11 
Đường Mỹ Xuân - Ngãi 

Giao - Hòa Bình 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

Giao thông 

Mỹ Xuân, 

Hắc Dịch, 

Sông Xoài 

Đất giao 

thông 
36,20 8,70 

Hiện nay đang thực 

hiện công tác kiểm kê, 

bồi thường cho các hộ 

còn lại; Chuẩn bị ban 

hành TB thu hồi đất 

cho cho các hộ theo 

điều chỉnh dự án 

12 
Đường quy hoạch S song 

song Quốc lộ 51 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ, 

Tân Phước 

Đất giao 

thông 
39,70 9,50 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

ban hành Quyết định 

PABT, HT và TĐC cho 

305 hộ. Đang tiếp tục 

lập PABT cho 49 hộ 

còn lại 

13 

Đường A khu dân cư 8A-

8B đô thị mới Phú Mỹ 

(từ đường 7A đến đường 

số 3, xã Mỹ Xuân). 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Đất giao 

thông 
1,15 1,15 Đã thực hiện xong 

14 

Đường B khu dân cư 8B 

đô thị mới Phú Mỹ (từ 

đường số 5A Mỹ Xuân). 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Đất giao 

thông 
3,37 3,37 

Đã hoàn thành công tác 

bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 

15 
Đường quy hoạch 46 nối 

dài đô thị mới Phú Mỹ  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Đất giao 

thông 
5,40 5,40 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

ban hành Quyết định 

PABT, HT và TĐC cho 

38 hộ. Đang tiếp tục BT 

cho 39 hộ còn lại  

16 

Đường dân sinh sát ranh 

KCN Mỹ Xuân B1 - 

Conac nối từ đường B1 

đến đường Mỹ Xuân - 

Ngãi Giao. 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Đất giao 

thông 
1,38 0,62 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

ban hành Quyết định 

PABT, HT và TĐC cho 

57 hộ. Đang tiếp tục BT 

cho 06 hộ còn lại  
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

17 
Đường dân sinh bên cạnh 

cụm TTCN Hắc Dịch 

UBND phường 

Hắc Dịch 
Hắc Dịch 

Đất giao 

thông 
0,21 0,21 Đã thực hiện xong 

18 

Đường đi thị đội (từ 

đường Trường Chinh 

(81) đến đường Tôn Thất 

Tùng (đường Vạn Hạnh 

cũ)) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,87 0,87 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

phê duyệt PABT cho 55 

hộ. Đang lập PABT cho 

18 hộ còn lại. 

19 

Đường quy hoạch R khu 

35 ha đô thị mới Phú Mỹ 

(từ đường 46 đến đất Dự 

án ATA 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,48 0,48 

Đang thực hiện lại công 

tác đo đạc, cắm mốc 

thu hồi đất theo Thông 

báo số 1337/TB-UBND 

ngày 13/8/2020 của 

UBND thị xã.  

20 

Đường D3, đường bên 

cạnh trường Hồng Lam 

(từ đường Trường Chinh 

đến dường N7) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,24 0,24 

Đã hoàn thành công tác 

bồi thường, hỗ trợ và 

tái định cư 

21 

Đường QH N9, khu quy 

hoạch A3, đô thị mới Phú 

Mỹ (từ đường Mỹ Xuân - 

Ngãi Giao đến B1 - 

Conac)   

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

1,80 1,80 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

phê duyệt PABT cho 65 

hộ. Đang lập PABT cho 

37 hộ còn lại. 

22 

Đường quy hoạch 8A chợ 

Mỹ Thạnh nối dài (từ 

đường A đến đường B) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,21 0,21 

Đã kiểm kê thực địa 12 

hộ, còn lại 01 hộ đang ở 

nước ngoài (đang làm 

thủ tục KK vắng chủ).  

23 

Đường bên cạnh trường 

TH Nguyễn Huệ (đoạn 1: 

QL 51 - Đường đôi 

26,5ha; đoạn 2 trường 

THCS Phan Bội Châu - 

Đường khu hạ tầng mở 

rộng 26,5 ha) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

1,26 1,26 
Đã kiểm kê thực địa 19 

hộ, còn lại 03 hộ.  

24 
Đường 80 nối dài qua 

đường 81 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

1,48 1,48 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đang 

tiếp tục lập PABT cho 

14 hộ còn lại. 

25 
Đường sau trường tiểu 

học Nguyễn Du 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,23 0,23 Đã thực hiện xong 

26 
Đường quy hoạch T-Đô 

thị mới Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ, 

Tân Phước 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

11,3 11,3 
Đang kiểm kê thực địa 

được 58/364 hộ.  

27 
Đường Nguyễn Huệ nối 

dài Quy hoạch số 11 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

7,20 7,20 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

28 Đường H nối dài 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

2,29 2,29 
Đang kiểm kê thực địa 

được 21/80 hộ.  

29 
Đường D10 Quy hoạch 

3A 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

2,99 2,99 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

30 

Đường bên cạnh khu 

TĐC 5,6ha Mỹ Xuân 

Quy hoạch 30h 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

2,40 2,40 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

31 
Đường A nối dài Quy 

hoạch 8B 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,70 0,70 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

32 
Đường N16 quy hoạch số 

9 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phước Hòa 

Xây dựng 

đường giao 
3,40 3,40 

Đang kiểm kê thực địa 

được 38/49 hộ.  
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

thông 

33 

Đường từ trường mầm 

non Hắc Dịch ra Mỹ 

Xuân - Ngãi Giao  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,30 0,30 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

34 

Đường nối tiếp quy 

hoạch 81, phường Phú 

Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

2,60 2,60 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

35 
Đường 81 nối dài thị xã 

Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

2,40 2,40 Đang thực hiện 

36 

Đường Phạm Ngọc 

Thạch (đường Nguyễn 

Lương Bằng-Nguyễn 

Văn Linh) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường giao 

thông 

0,19 0,19 

Đã hoàn chỉnh công tác 

kiểm kê thực địa. Đã 

ban hành Quyết định 

PABT, HT và TĐC cho 

14 hộ. Đang tiếp tục BT 

cho 01 hộ còn lại  

37 
Bến cảng chuyên dụng 

LPG Hyosung  

Công ty TNHH 

Hóa chất 

Hyosung Vina 

Tân Phước 

XD Bến cảng 

chuyên dụng 

LPG 

Hyosung 

2,33 1,39 Đã thực hiện xong 

38 
Đường ống dẫn khí Nam 

Côn Sơn 2 điều chỉnh 

Ban QLDA khí 

ĐNB-Tổng Cty 

khí Việt Nam 

Tân Hải, 

Tân Hòa, 

Phước Hòa, 

Tân Phước, 

Phú Mỹ 

Xây dựng 

đường ống 

dẫn khi NCS 

2 điều chỉnh 

9,64 9,64 

Đã lập xong bản đồ thu 

hồi, đang điều tra, kiểm 

đếm, lập PABT 

39 

Tuyến ống khí Ôxy, Nitơ, 

Hydro cấp cho dự án thép 

China Steel 

Công ty CP Gas 

Việt Nam 

Phú Mỹ, Mỹ 

Xuân 

Xây dựng 

tuyến ống 

khí Ôxy, 

Nitơ, Hydro 

5,00 5,00 

Đã có thông báo thu 

hồi. Đang chờ khảo sát 

lại giá đất 

40 

Đường dây 110KkV cấp 

điện cho nhà máy thép 

Đồng Tiến 

Tổng công ty 

Điện lực miền 

Nam 

Mỹ Xuân 

Xây dựng 

đường dây 

110KkV 

0,93 0,93 
Đang thực hiện công 

tác thu hồi 

41 

Cải tạo đường dây 110kV 

nhiệt điện Phú Mỹ-Tân 

Thành thành đường dây 4 

mạch hỗn hợp 220-

110kV 

Ban QLDA các 

công trinh điện 

MN-Tổng công 

ty truyền tải 

điện QG 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ, 

Tân Phước 

Xây dựng 

đường dây 4 

mạch hỗn 

hợp 220-

110kV 

0,96 0,96 
Đang thực hiện công 

tác thu hồi 

42 

Thu gom, xử lý và thoát 

nước khu đô thị mới Phú 

Mỹ (Đã đền bù xong 

hạng mục nhà máy 6ha; 

còn 4 trạm bơm và tuyến 

ống chưa thực hiện) 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Mỹ Xuân, 

Tân Phước, 

Phước Hoà 

Xây dựng hệ 

thống nhà 

máy xử lý 

nước thải 

11,69 5,69 

Hiện đang phối hợp với 

các cơ quan chuyên 

môn khảo sát điều 

chỉnh vị trí trạm bơm số 

1, 3, 4 

43 

Trục thoát nước chính 

dọc Quốc lộ 51 và tuyến 

mương bao đón dọc hành 

lang kỹ thuật 

            

+ 

Trục thoát nước chính 

dọc Quốc lộ 51 và tuyến 

mương bao đón dọc hành 

lang kỹ thuật 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Tân Phước, 

Phước Hoà 

Xây dựng 

tuyến ống 

thoát nước 

8,00 8,00 

Đang hoàn thiện hồ sơ 

pháp lý về bản đồ thu 

hồi đất để thực hiện 

kiểm kê thu hồi đất 

+ 

Trục thoát nước chính 

dọc Quốc lộ 51 và tuyến 

mương bao đón dọc hành 

lang kỹ thuật 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ, 

Phước Hòa 

Xây dựng 

tuyến ống 

thoát nước 

11,80 11,80 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

44 

Dự án công viên cây 

xanh (Di dời các hộ dân 

trong khu vực 1,05ha gần 

nhà máy Thép Việt) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Xây dựng 

Công viên 

cây xanh 

1,05 1,05 

Đã kiểm kê xong. Đang 

lập PABT, HT và TĐC 

cho 06 hộ dân 



35 
 

STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

45 

Dự án mở rộng, nâng 

cấp, cải tạo cảnh quang 

đô thị suối Sao  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ 

Cải tạo cảnh 

quang đô thị 
1,20 1,20 Đang thực hiện  

46 

Dự án mở rộng, nâng cấp 

cải tạo cảnh quang đô thị 

suối Thị Vải  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, 

Phú Mỹ 

Cải tạo cảnh 

quang đô thị 
6,40 6,40 

Đã họp dân triển khai 

dự án. Chuẩn bị kiểm 

kê thực địa 

47 

Khu nhà ở Cán bộ công 

nhân viên trong Khu 

công nghệp Phú Mỹ 

Ban QLDA CN 

Dân dụng và 

Công nghiệp 

Tân Phước, 

Phú Mỹ 
Khu nhà ở 14,50 0,07 

Hiện còn vướng 17 hộ 

đã nhận tiền nhưng 

chưa  bàn giao MB; 07 

hộ chưa nhận tiền; 06 

hộ chưa ban hành QĐ 

phê duyệt PABT 

(720m2) 

48 

Khu dân cư xây dựng đợt 

đầu 35ha (khu đô thị mới 

Phú Mỹ) 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xây dựng A.T.A 

Phú Mỹ Khu nhà ở 35,00 0,75 
Đã cơ bản thực hiện 

xong  

49 
Khu nhà ở Ecotown Phú 

Mỹ 

Công ty CP Phát 

triển nhà BRVT 
Phú Mỹ Khu nhà ở 6,31 0,08 

Đã cơ bản thực hiện 

xong (còn thu hồi 

0,08ha đất NNQL) 

50 

Hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư Phú Mỹ (37ha, 

giai đoạn 1) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Khu tái định 

cư 
37,20 37,20 

Đã kiểm kê thực địa 

85/230 hộ. Đã phê 

duyệt PABT cho 31 hộ 

(48 tỷ)  

51 Trạm kiểm lâm Tân Hải 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN&PTNT 

Tân Hải 

Đất trụ sở 

làm việc 

(thực hiện 

nhiệm vụ 

BVR ngập 

mặn) 

0,52 0,52 

Đang tiến hành kiểm 

đếm hiện trạng và khảo 

sát giá đất cụ thể để lập 

PABT (Hiện chủ đầu tư 

đang trỉnh tỉnh xin giảm 

quy mô phù hợp thực 

tế) 

52 
Di dời các hộ dân phía 

Bắc nhà máy Thép Việt 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 

Di dời dân 

khỏi khu vực 

bị ô nhiễm 

21,20 0,50 
Còn 01 hộ (sẽ thực hiện 

xong trong năm 2020) 

b) Công trình, dự án giao đất, cho thuê đất: 

- Công trình, dự án đã và đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất 

trong năm 2020 là 15 dự án, chiếm 71,4% số công trình đã đăng ký thực hiện 

giao đất, cho thuê đất. Trong đó: 

+ Công trình, dự án đã thực hiện xong hồ sơ giao đất, cho thuê đất là 10 

dự án, chiếm 66,7%. 

+ Công trình, dự án đang lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất là 05 dự án, 

chiếm 33,3%. 

- Công trình, dự án chưa lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất là 06 dự án, 

chiếm 28,6% số công trình đã đăng ký thực hiện giao đất, cho thuê đất. 

Bảng 4: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án giao đất/cho thuê đất 

trong năm 2020 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

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

  TỔNG CỘNG: 21 DỰ ÁN   

1 
Trạm biên phòng cửa 

khẩu cảng Cái Mép 

BCH Bộ đội 

biên phòng tỉnh 
Tân Phước 

Xây dựng 

trạm kiểm 

soát  

0,56 0,56 

Đang làm thủ tục xin 

giao; Dự kiến hoàn 

thành trong năm 2020 

2 

Hệ thống kho bãi Cụm 

dịch vụ hàng hải Hưng 

Thái (Xin giao đợt 2) 

Công ty CP 

Dịch vụ hàng 

hải dầu khi 

Hưng Thái 

Phước Hòa 

Xây dựng hệ 

thống kho 

bãi Cụm dịch 

vụ hàng hải 

8,15 0,88 Đã thực hiện xong 

3 

Sân bãi phục vụ cho sản 

xuất, chế biến đá xây 

dựng 

Công ty CP 

Dịch vụ sản xuất 

Thương mại 

Châu Pha 

Thuê làm sân 

bãi phục vụ 

cho sản xuất, 

chế biến đá 

xây dựng 

7,34 7,34 Đã thực hiện xong 

4 

Trung tâm viễn thông 

Tân Thành (nay là Phú 

Mỹ) 

Tập đoàn BCVT 

VN-VNPT Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Phú Mỹ 

Tram viễn 

thông+giao 

dịch 

0,15 0,15 Đã thực hiện xong 

5 

Trụ sở công ty nhiệt điện 

Phú Mỹ, các nhà máy 

điện Phú Mỹ và các công 

trình phụ trợ 

Tổng công ty 

phát điện 3 
Phú Mỹ 

Trụ sở công 

ty nhiệt điện 

Phú Mỹ, các 

nhà máy điện 

Phú Mỹ và 

các công 

trình phụ trợ 

95,57 95,57 Đã thực hiện xong 

6 

Khu nhà quản lý vận 

hành và sửa chữa Phú Mỹ 

1 (làm nhà ở cho 

CBCNV) 

Tổng công ty 

phát điện 3 
Phú Mỹ 

Khu nhà 

quản lý vận 

hành và sửa 

chữa Phú Mỹ 

1 

1,79 1,79 Đã thực hiện xong 

7 

Khu nhà quản lý vận 

hành và sửa chữa Phú Mỹ 

4 (làm nhà ở cho 

CBCNV) 

Tổng công ty 

phát điện 3 
Phú Mỹ 

Khu nhà 

quản lý vận 

hành và sửa 

chữa Phú Mỹ 

4 

7,27 7,27 Đã thực hiện xong 

8 
Khu nhà ở xã hội 

HODECO 

Công ty CP Phát 

triển nhà BRVT 
Phú Mỹ Khu nhà ở 1,78 1,78 

Đang thực hiện, chưa 

xong, có văn bản xin 

chuyển tiếp 

9 
HTKT Khu tái định cư 

5,6 ha -Mỹ Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 

Xây dựng 

HTKT Khu 

tái định cư 

5,60 5,60 

Đã ban hành Quyết 

định phê duyệt PA BT, 

HT và TĐC. Đang xử 

lý vướng mắc, giải 

phóng mặt bằng 

10 

Khu tái định cư xã Tân 

Phước (nay là phường 

Tân Phước) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Phước 

Khu tái định 

cư 
15,28 15,28 Đã thực hiện xong 

11 

Khu nhà ở công nhân 

(xin giao 0,27ha trong 

khu 14,6ha) 

Công ty TNHH 

MTV Khoáng 

sản Vôi Việt 

Phú Mỹ 
Xây dựng 

Khu nhà ở  
0,27 0,27 Đã thực hiện xong 

12 
Khu nhà ở công nhân Phú 

Mỹ 

Công ty Cổ 

phần Hàng Hải 

Phú Hải 

Phú Mỹ 
Khu nhà ở 

công nhân 
11,08 11,08 Đã thực hiện xong 

13 Chùa Kim Liên Chùa Kim Liên Phú Mỹ Đất tôn giáo 0,17 0,17 Chưa thực hiện 

14 Thiền viện Viên Không  
Thiền viện Viên 

Không 
Tóc Tiên Đất tôn giáo 5,51 5,51 Đang thực hiện 

15 
Chùa Hương Hải Thiền 

Viên 

Chùa Hương 

Hải Thiền Viên 
Tóc Tiên Đất tôn giáo 1,02 1,02 Chưa thực hiện 

16 Hưng Sơn Tự Hưng Sơn Tự Tân Hoà Đất tôn giáo 0,19 0,19 Chưa thực hiện 

17 Tịnh thất Tịnh Tâm 
Tịnh thất Tịnh 

Tâm 
Tân Hoà Đất tôn giáo 0,13 0,13 Chưa thực hiện 

18 Tịnh thất Hương Lâm 
Tịnh thất Hương 

Lâm 
Phú Mỹ Đất tôn giáo 0,23 0,16 Chưa thực hiện 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

19 
Mỏ đá chẻ, đá xây dựng 

tại ấp 4- Tóc Tiên 

Công ty TNHH 

DVTM và DL 

Vũng Tàu 

Tóc Tiên Khai thác đá 7,86 7,86 
Đang thực hiện (xong 

trong năm 2020) 

20 
Mỏ đá xây dựng (ấp 4-

khu 2-Tóc Tiên) 

Công ty TNHH 

TM XD Thiện 

Tân 

Tóc Tiên 

Khai thác đá-

vật liệu xây 

dựng 

4,35 4,35 
Đang thực hiện (xong 

trong năm 2020) 

21 

Khai thác, chế biến mỏ 

đá xây dựng núi Ông 

Trịnh 

Công ty Cổ 

phần Phước Hoà 

FiCo 

Phước Hoà 
Khai thác đá 

xây dựng 
89,25 35,61 Chưa thực hiện 

c) Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Công trình, dự án đã và đang thực hiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 

đất trong năm 2020 là 13 dự án, chiếm 100% số công trình đã đăng ký xin 

chuyển mục đích sử dụng đất. Trong đó:  

+ Công trình, dự án đã thực hiện xong hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 

trong năm 2020 là 08 dự án, chiếm 61,5%. 

+ Công trình, dự án đang lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là 05 dự 

án, chiếm 38,5%. 

- Công trình, dự án chưa lập hồ sơ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất là 0 

dự án. 

Bảng 5: Tiến độ thực hiện các công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dung đất trong năm 2020 

STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

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

  TỔNG CỘNG: 13 DỰ ÁN   

1 
Khu du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng Tóc Tiên 

Công ty TNHH 

Thương mại Tân 

Hoà 

Tóc Tiên 

Xây dựng 

khu du lịch 

sinh thái nghỉ 

dưỡng 

7,48 7,48 Đã thực hiện xong 

2 
Trạm xăng dầu Hội Bài-

Châu Pha 

Công ty TNHH 

TM vận tải năng 

lượng 

Châu Pha 

Xây dựng 

Cửa hàng 

xăng, dầu  

0,22 0,22 Đã thực hiện xong 

3 
Cảng thuỷ nội địa và kho 

bãi tổng hợp Đông Phong 

Công ty TNHH 

Đông Phong 
Tân Hải 

Cảng thuỷ 

nội địa và 

kho bãi tổng 

hợp 

17,75 10,71 Đã thực hiện xong 

4 
Khu nhà ở biệt thự vườn 

(giai đoạn II) 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển đô thị 

Đất Nam 

Hắc Dịch 

Xây dựng 

khu nhà ở 

biệt thự vườn 

3,78 3,78 

Đang thực hiện, chưa 

xong, có văn bản xin 

chuyển tiếp 

5 
Khu nhà ở công nhân Phú 

Mỹ 

Công ty Cổ 

phần Phú Mỹ 
Hắc Dịch 

Xây dựng 

Khu nhà ở 

công nhân 

1,94 1,94 Đã thực hiện xong 

6 
Khu nhà ở công nhân Tân 

Mỹ (Cụm CN Hắc Dịch 

Công ty Cổ 

phần Phú Mỹ 
Hắc Dịch 

Xây dựng 

Khu nhà ở 
1,53 1,53 Đã thực hiện xong 
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STT 
Tên công trình,  

dự án 
Chủ đầu tư Địa điểm 

Mục đích 

SDĐ năm 

2020 

Diện tích (ha) 

Tiến độ 

thực hiện 
Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

1) công nhân 

7 
Khu nhà ở thương mại 

Tân Phước 

Công ty TNHH 

Đầu tư Xây 

dựng Phát triển 

hạ tầng Phú Mỹ 

Tân Phước 
Khu nhà ở 

thương mại 
4,41 4,41 Đã thực hiện xong 

8 
Khu nhà ở thương mại 

Đồi Vàng Phú Mỹ 

Công tyCổ phần 

Phát triển nhà 

Thủ Đức 

Tân Hòa, 

Phước Hòa 

Xây dựng 

Khu nhà ở  
8,69 8,69 

Đang thực hiện, chưa 

xong, có văn bản xin 

chuyển tiếp 

9 
Khu nhà ở kết hợp 

Showroom văn phòng 

Công ty TNHH 

TM-DV Huỳnh 

Thy 

Mỹ Xuân 

Khu nhà ở 

kết hợp 

Showroom 

văn phòng 

0,81 0,81 Đã thực hiện xong 

10 Khu nhà ở Tân Phước 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Địa ốc 

Vạn Tín Phát 

Tân Phước Khu nhà ở 2,31 2,31 Đang thực hiện 

11 Khu nhà ở Phước Hòa 
Công ty TNHH 

BĐS Hoàn Kim 
Phước Hòa Khu nhà ở 2,57 2,57 Đang thực hiện 

12 
Khai thác mỏ vật liệu san 

lấp ấp 3 xã Tóc Tiên 

Công ty TNHH 

Phước Thuận 
Tóc Tiên 

Khai thác vật 

liệu san lấp 
11,50 1,65 Đã thực hiện xong 

13 

Dự án sản xuất nấm ăn 

sạch ứng dụng công nghệ 

cao 

Công ty CP Kỹ 

thuật Công nghệ 

Sinh Học Xanh 

Sông Xoài 
Nông nghiệp 

sạch 
19,60 19,60 

Đang thực hiện, chưa 

xong, có văn bản xin 

chuyển tiếp 

2.1.2. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Theo Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú 

Mỹ. Tổng diện tích đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân trong năm 2020 là 98ha, ước kết quả thực hiện trong năm 2020 là khoảng 

50ha, đạt khoảng 51% (kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân đến 30/9/2020 là 34,2ha). 

2.1.3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 

Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của thị xã Phú Mỹ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt 

tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019. Ủy ban nhân dân thị xã 

Phú Mỹ đã tổ chức triển khai thực hiện và kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng 

đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cụ thể như sau: 

a) Nhóm đất nông nghiệp: Hiện trạng năm 2019 là 18.010,52ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 giảm 1.215,81ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 

134,74ha so với hiện trạng, đạt 11,08% so chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó: 
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Bảng 6: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện 

trạng 

năm 

2019
(1)

 

Năm 2020 
So sánh hiện trạng 

năm 2019 với 
Tỷ lệ 

thực 

hiện (%) 
Kế hoạch 

được 

duyệt
(2)

 

Kết quả 

thực 

hiện
(3)

 

Kế 

hoạch 

được 

duyệt 

Kết quả 

thực hiện 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4-3) (7)=(5-3) (8)=(7/6)*100 

  TỔNG DTTN 33.383,58 33.383,58 33.383,58       

1 Đất nông nghiệp 18.010,52 16.794,70 17.875,77 -1.215,81 -134,74 11,08 

1.1 Đất trồng lúa 583,78 564,20 578,96 -19,57 -4,82 24,62 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước 137,71 137,71 137,71       

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 2.266,19 2.215,70 2.250,88 -50,49 -15,31 30,33 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 8.643,93 8.408,14 8.526,34 -235,79 -117,59 49,87 

1.4 Đất rừng phòng hộ 5.185,15 4.313,21 5.171,99 -871,94 -13,17 1,51 

1.5 Đất rừng đặc dụng             

1.6 Đất rừng sản xuất             

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 562,75 542,74 560,79 -20,01 -1,96 9,80 

1.8 Đất làm muối 242,88 205,27 241,38 -37,61 -1,50 3,99 

1.9 Đất nông nghiệp khác 525,85 545,45 545,45 19,60 19,60 100,00 

2 Đất phi nông nghiệp 15.311,99 16.527,80 15.446,73 1.215,81 134,74 11,08 

2.1 Đất quốc phòng 1.778,96 1.778,96 1.778,96       

2.2 Đất an ninh 44,36 44,36 44,36       

2.3 Đất khu công nghiệp 4.508,62 4.581,81 4.508,62 73,19     

2.4 Đất khu chế xuất             

2.5 Đất cụm công nghiệp 153,23 153,23 153,23       

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 117,86 968,00 125,56 850,14 7,70 0,91 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
357,63 367,63 365,63 10,00 8,00 80,00 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản 
            

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã 
3.167,02 3.287,49 3.203,07 120,46 36,04 29,92 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa             

2.11 Đất danh lam thắng cảnh             

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 189,72 215,11 189,72 25,39     

2.13 Đất ở tại nông thôn 541,56 571,34 567,78 29,78 26,21 88,03 

2.14 Đất ở tại đô thị 1.180,38 1.265,23 1.220,60 84,85 40,22 47,40 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 13,70 13,70 13,70       

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 

sự nghiệp 
0,10 0,62 0,10 0,52     

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao             

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 211,41 218,43 216,91 7,02 5,51 78,41 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
55,37 55,37 55,37       

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 
627,98 673,09 637,49 45,11 9,51 21,08 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 6,02 6,02 6,02       

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí CC 6,52 11,47 8,07 4,95 1,55 31,31 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 7,06 7,06 7,06       

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.287,66 2.287,66 2.287,66       

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng 53,73 53,73 53,73       

2.26 Đất phi nông nghiệp khác 3,10 3,10 3,10       

3 Đất chưa sử dụng 61,08 61,08 61,08       

*Nguồn: 
(1)

Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Mỹ 

 
(2)

Theo Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
 (3)

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ 
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- Đất trồng lúa: Hiện trạng năm 2019 còn 583,78ha, kế hoạch được duyệt 

năm 2020 giảm 19,57ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 4,82ha so với 

hiện trạng, đạt 24,62% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2019 là 2.266,19ha, kế 

hoạch được duyệt năm 2020 giảm 50,49ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

giảm 15,31ha so với hiện trạng, đạt 30,33% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2019 là 8.643,93ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 giảm 235,79ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 

117,59ha so với hiện trạng, đạt 49,87% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng năm 2019 là 5.185,15ha, kế hoạch được 

duyệt năm 2020 giảm 871,94ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 

13,17ha so với hiện trạng, đạt 1,51% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng năm 2019 là 562,75ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 giảm 20,01ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 

1,96ha so với hiện trạng, đạt 9,80% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất làm muối: Hiện trạng năm 2019 là 242,88ha, kế hoạch được duyệt 

năm 2020 giảm 37,61ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện giảm 1,50ha so với 

hiện trạng, đạt 3,99% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng năm 2019 là 525,85ha, kế hoạch được 

duyệt năm 2020 tăng 19,60ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 19,60ha 

so với hiện trạng, đạt 100,00% so chỉ tiêu kế hoạch. 

b) Nhóm đất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2019 là 15.311,99ha, kế 

hoạch được duyệt năm 2020 tăng 1.215,81ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

tăng 134,74ha so với hiện trạng, đạt 11,08% so chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2019 là 1.778,96ha, kế hoạch được 

duyệt diện tích không thay đổi với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu kế 

hoạch. 

- Đất an ninh: Hiện trạng năm 2019 là 44,36ha, kế hoạch được duyệt diện 

tích không thay đổi với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất khu công nghiệp: Hiện trạng năm 2019 là 4.508,62ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 tăng 73,19ha so với hiện trạng, nhưng kết quả thực hiện 

diện tích không thay đổi so với hiện trạng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đất cụm công nghiệp: Hiện trạng năm 2019 là 153,23ha, kế hoạch được 

duyệt diện tích không thay đổi với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2019 là 117,86ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 tăng 850,14ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 

7,70ha so với hiện trạng, đạt 0,91% so chỉ tiêu kế hoạch.  
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- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: Hiện trạng năm 2019 là 357,63ha, kế 

hoạch được duyệt năm 2020 tăng 10,00ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

tăng 8,00ha so với hiện trạng, đạt 80,00% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng năm 2019 là 3.167,02ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 tăng 120,46ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 

36,04ha so với hiện trạng, đạt 29,92% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng năm 2019 là 189,72ha, kế hoạch 

được duyệt năm 2020 tăng 25,39ha so với hiện trạng, nhưng kết quả thực hiện 

diện tích không thay đổi so với hiện trạng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng năm 2019 là 541,56ha, kế hoạch được 

duyệt năm 2020 tăng 29,78ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 26,21ha 

so với hiện trạng, đạt 88,03% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2019 là 1.180,38ha, kế hoạch được 

duyệt năm 2020 tăng 84,85ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 40,22ha 

so với hiện trạng, đạt 47,40% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng năm 2019 là 13,70ha, kế hoạch 

được duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng năm 2019 là 

0,10ha, kế hoạch được duyệt năm 2020 tăng 0,52ha so với hiện trạng, nhưng kết 

quả thực hiện diện tích không thay đổi so với hiện trạng, không đạt chỉ tiêu kế 

hoạch đề ra. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2019 là 211,41ha, kế hoạch được 

duyệt năm 2020 tăng 7,02ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện tăng 5,51ha so 

với hiện trạng, đạt 78,41% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Hiện trạng năm 2019 là 55,37ha, kế 

hoạch được duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

như chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Hiện trạng năm 2019 là 627,98ha, kế 

hoạch được duyệt năm 2020 tăng 45,11ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

tăng 9,51ha so với hiện trạng, đạt 21,08% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2019 là 6,02ha, kế hoạch được 

duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra.  

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  Hiện trạng năm 2019 là 6,52ha, kế 

hoạch được duyệt năm 2020 tăng 4,95ha so với hiện trạng, kết quả thực hiện 

tăng 1,55ha so với hiện trạng, đạt 31,31% so chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2019 là 7,06ha, kế hoạch được 

duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu 
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kế hoạch. 

- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Hiện trạng năm 2019 là 

2.287,66ha, kế hoạch được duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết 

quả thực hiện như chỉ tiêu kế hoạch. 

- Đất mặt nước chuyên dùng: Hiện trạng năm 2019 là 53,73ha, kế hoạch 

được duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ 

tiêu kế hoạch. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Hiện trạng năm 2019 là 3,10ha, kế hoạch 

được duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ 

tiêu kế hoạch. 

c) Đất chưa sử dụng: Hiện trạng năm 2019 là 61,08ha, kế hoạch được 

duyệt diện tích không thay đổi so với hiện trạng, kết quả thực hiện như chỉ tiêu 

kế hoạch. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020  

- Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2020 đạt rất thấp (11,08%); 

việc triển khai thực hiện các công trình, dự án còn chậm; các chính sách liên 

quan đến thủ tục thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất còn nhiều khó 

khăn, vướng mắc, kéo dài. 

- Còn nhiều công trình, dự án đã thực hiện xong công tác thu hồi đất, 

nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục giao đất, thuê đất theo 

quy định. 

- Một số công trình, dự án có quy mô lớn (các dự án trọng điểm), phải 

thực hiện trong nhiều năm, nhưng chủ đầu tư không đăng ký sử dụng đất theo 

từng năm mà đăng ký tổng thể dự án, dẫn đến phải kéo dài nhiều năm, ảnh 

hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm kế hoạch. 

- Kế hoạch phân bổ vốn và thời gian xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm chưa thực sự phù hợp, dẫn đến một số công trình, dự án có trong kế hoạch 

sử dụng đất nhưng không có vốn để triển khai thực hiện và ngược lại, có vốn 

triển khai nhưng không có trong kế hoạch sử dụng đất. 

2.3. Đánh giá nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất năm 2020 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 nêu 

trên, đối với việc triển khai thực hiện các công trình, dự án đăng ký thu hồi đất 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020, đã triển khai thực hiện đạt 100% (đã có 

quyết định thu hồi chiếm 30,8%, mới có thông báo thu hồi, đang kiểm đếm 

chiếm đến 69,2%). Trong đó, dự án khu Trung tâm logistic Cái Mép Hạ mới có 

thông báo thu hồi, mà diện tích thu hồi chiếm đến 80% diện tích cần thu hồi 

trong năm kế hoạch. Do đó, nếu so sánh đánh giá kết quả thực hiện theo công 

trình, dự án thì kết quả đạt 100%; ngược lại nếu so sánh đánh giá theo chỉ tiêu sử 
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dụng đất được duyệt trong năm kế hoạch, thì kết quả đạt rất thấp (11,1%). Có 

nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó tập trung vào các nguyên nhân chính 

như sau: 

- Một số công trình, dự án có quy mô lớn, phải thực hiện trong nhiều năm, 

nhưng chủ đầu tư không đăng ký sử dụng đất theo từng năm mà đăng ký tổng 

thể dự án, dẫn đến phải kéo dài nhiều năm, kết quả thực hiện đạt thấp. 

- Bản đồ địa chính và bản đồ trích đo địa chính khu đất thực hiện các dự 

án để phục vụ công tác thu hồi đất; sơ đồ vị trí phục vụ công tác ban hành thông 

báo thu hồi đất còn sai sót nhiều dẫn đến công tác ban hành thông báo thu hồi 

đất, quy chủ sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, kéo dài thời gian thực hiện công 

tác thu hồi đất. 

- Một số chính sách về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (Nghị định 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ): Các dự án có sử dụng đất 

trồng lúa, cần phải được chấp thuận của nhiều cấp, ngành nên thời gian hoàn 

thành thủ tục kéo dài, dẫn đến nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn doanh nghiệp, chủ đầu tư phải thỏa thuận 

nhận chuyển nhượng với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án. Trong khi 

việc đăng ký nhu cầu thực hiện các dự án sử dụng vốn doanh nghiệp chưa có 

tính ràng buộc khả năng về tài chính của doanh nghiệp nên dẫn đến một số dự 

án, công trình chậm triển khai.  

-  Một số chủ đầu tư chưa phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan 

để phối hợp tổ chức thực hiện dự án sau khi đăng ký, không quan tâm đến công 

tác báo cáo kết quả thực hiện dự án, nên rất bị động, kéo dài thời gian thực hiện. 

Thậm chí một số dự án đầu tư đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư 

vẫn chưa hoàn thành hồ sơ giao đất. 

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đôi lúc 

thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với các chủ đầu tư, chưa triển khai thực hiện, không 

báo cáo tiến độ thực hiện dự án.    

- Cải cách hành chính tuy được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến, 

nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Phối hợp giữa các ngành, địa phương, 

chủ dự án có lúc chưa đồng bộ nên trong quá trình thực hiện kéo dài thời gian. 

2.4. Bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm 

- Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được thực hiện có hiệu quả, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải có sự phối hợp chặt chẽ, việc báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cần được thực hiện nghiêm túc. Qua 

đó, cần nêu rõ những vấn đề phải rút kinh nghiệm và điều chỉnh nếu quá trình 

thực hiện còn gặp vướng mắc.  

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng đất phải tiến hành 
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xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị đầy đủ tiềm lực kinh tế (vốn), phải triển 

khai dự án theo đúng kế hoạch đã đăng ký và định kỳ phải báo cáo tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

- Phải nâng tầm cán bộ lập, theo dõi và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, đồng thời phải bố trí đủ trang thiết bị cũng như lực lượng cán bộ cho 

cấp huyện và cấp xã. 

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 

1. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực năm 2021 

1.1. Nhu cầu đăng ký danh mục công trình, dự án chuyển tiếp sang 

năm 2021 

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú Mỹ đã được 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 3760/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019. UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên hiện 

còn một số dự án chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa hoàn thành trong năm 

2020, nhưng vẫn còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thị xã. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực 

hiện công tác hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 94 

công trình, dự án.  

Cụ thể danh mục các công trình, dự án đăng ký chuyển tiếp sang năm 2021 

(Xem Biểu 10.1/CH) 

1.2. Nhu cầu đăng ký danh mục công trình, dự án mới trong năm 2021 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đăng ký mới trong năm 2021 

trên địa bàn thị xã. Kết quả trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đăng ký mới 

thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 

42 công trình, dự án.  

Cụ thể danh mục các công trình, dự án đăng ký mới trong năm 2021 (Xem 

Biểu 10.1/CH) 

1.3. Tổng hợp nhu cầu đăng ký danh mục công trình, dự án trong 

năm 2021 

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu đăng ký chuyển tiếp và nhu cầu đăng ký mới. 

Kết quả trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đăng ký 

thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng 

đất là 136 công trình, dự án.  

Cụ thể danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

của thị xã Phú Mỹ được thể hiện chi tiết tại Biểu 10.1/CH 
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Bảng 7: Danh mục các công trình, dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ 

STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

TỔNG CỘNG: 136 DỰ ÁN (94 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, 42 DỰ ÁN MỚI) 

I Đất quốc phòng (02)     0,65 0,65 0,09     

1 
Trạm biên phòng cửa khẩu cảng 

Cái Mép 

BCH Bộ đội 

biên phòng tỉnh 
Tân Phước 0,56 0,56     

Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Mở rộng Ban CHQS Thị xã Phú 

Mỹ 
Bộ CHQS Tỉnh Phú Mỹ 0,09 0,09 0,09   

Đăng ký 

mới 2021 

II Đất an ninh (03)     0,82 0,82 0,82     

1 
Trụ sở Công an phường Mỹ 

Xuân 
Công an tỉnh Mỹ Xuân 0,32 0,32 0,32   

Đăng ký 

mới 2021 

2 
Trụ sở Công an phường Hắc 

Dịch (thửa 216, tờ 33) 
Công an tỉnh Hắc Dịch 0,28 0,28 0,28   

Đăng ký 

mới 2021 

3 
Trụ sở Công an phường Phước 

Hòa (thửa 1725, tờ 32) 
Công an tỉnh Phước Hòa 0,21 0,21 0,21   

Đăng ký 

mới 2021 

III Đất khu công nghiệp (04)     1.462,13 451,65 417,68     

1 
Khu Công nghiệp - Đô thị Châu 

Đức 

Công ty CP 

Sonadezi Châu 

Đức 

Sông Xoài, 

Châu Pha 
156,89 156,89 122,92   

Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 
              

+ 
Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 

Công ty CP 

Thanh Bình - 

Phú Mỹ 

Phước Hòa, 

Tân Hòa 
965,80 54,12 54,12   

Chuyển 

tiếp 2021 

+ 

Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 (Phần đất hở ranh 

giữa Khu công nghiệp chuyên 

sâu Phú Mỹ 3 và đường Phước 

Hòa- Cái Mép) 

Công ty CP 

Thanh Bình - 

Phú Mỹ 

Phước Hòa 1,94 1,94 1,94   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

+ 
Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 

Công ty CP 

Thanh Bình - 

Phú Mỹ 

Phước Hòa, 

Tân Hòa 
57,00 57,00 57,00   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

+ 

Khu công nghiệp chuyên sâu 

Phú Mỹ 3 (Phần diện tích đất hở 

ranh giữa KCN chuyên sâu PM3 

với đường 991B) 

Công ty CP 

Thanh Bình - 

Phú Mỹ 

Tân Hòa 32,00 32,00 32,00   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

3 
Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 

- Đại Dương 

Công ty CP 

ĐTXD Giải trí 

Đại Dương 

Mỹ Xuân 138,50 39,70 39,70   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

4 
Khu Công nghiệp Mỹ Xuân B1 

- CONAC mở rộng 

Công ty CP 

ĐTXD Dầu khí 

IDICO 

Mỹ Xuân 110,00 110,00 110,00   
Đăng ký 

mới 

IV 
Đất Thương mại - Dịch vụ 

(05) 
    1.808,91 1.808,88 1.808,70 0,03   

1 

Khu đất thực hiện dự án Kho 

bãi và dịch vụ cảng tại đường 

965 

Trung tâm 

PTQĐ tỉnh 
Tân Phước 2,60 2,60 2,60   

Chuyển 

tiếp 2021 

2 Kho bãi tại phường Mỹ Xuân  
Trung tâm 

PTQĐ tỉnh 
 Mỹ Xuân 40,00 40,00 40,00   

Chuyển 

tiếp 2021 

3 Khu Dịch vụ hậu cần Cảng 
Trung tâm 

PTQĐ tỉnh 
 Phú Mỹ 3,10 3,10 3,10   

Chuyển 

tiếp 2021 

4 Trung tâm logistic Cái Mép Hạ 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Phước Hòa, 

Tân Hòa 
1.763,00 1.763,00 1.763,00   

Chuyển 

tiếp 2021 

5 Cửa hàng xăng, dầu Ấp Cầu Ri 

Công ty TNHH 

Xăng, dầu Đông 

Bắc 

Sông Xoài 0,21 0,18   0,03 
Đăng ký 

mới 2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

V 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp (04) 
    22,17 22,17 10,00 12,17   

1 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hệ thống cấp nước Tóc 

Tiên 

Công ty TNHH 

tập đoàn Hải 

Châu 

Tóc Tiên, 

Châu Pha, Tân 

Hòa 

10,00 10,00 10,00   
Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Nhà máy bê tông nhẹ chưng áp 

ACC 

Công ty Cổ 

phần Phước Hoà 

Fico 

Tân Phước 7,22 7,22   7,22 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

3 
Nhà máy sản xuất đá Granit ốp 

lát 

Công ty Cổ 

phần Phước Hoà 

Fico 

Tân Phước 1,99 1,99   1,99 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

4 

Chuyển mục đích sử dụng đất 

của hộ gia đình, cá nhân (Nhà 

máy sản xuất phân bón Ong 

Biển) 

Ông Trần Ngọc 

Nam 
Tóc Tiên 2,96 2,96   2,96 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

VI 
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông (01) 
    0,15 0,15       

1 
Trung tâm viễn thông Tân 

Thành (nay là Phú Mỹ) 

Tập đoàn BCVT 

VN-VNPT Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Phú Mỹ 0,15 0,15     
Chuyển 

tiếp 2021 

VII Đất cơ sở giáo dục (08)     9,78 9,78 3,80     

1 
Mở rộng trường THCS Hắc 

Dịch, phường Hắc Dịch 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,20 0,20 0,20   

Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Mở rộng Trường THCS Phan 

Chu Trinh 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,40 1,40     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

3 
Trường tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi, xã Mỹ Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,50 1,50     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

4 Trường tiểu học Lê Lợi 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
P. Phú Mỹ 1,25 1,25     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

5 Trường tiểu học Hắc Dịch 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,92 0,92     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

6 Trường mầm non Hắc Dịch 2 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,91 0,91     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

7 Trường tiểu học Mỹ Xuân 2 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,60 1,60 1,60   

Đăng ký 

mới 2021 

8 Trường THPT Mỹ Xuân 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Mỹ Xuân 2,00 2,00 2,00   
Đăng ký 

mới 2021 

VIII Đất cơ sở thể dục thể thao (01)     1,50 1,50 1,50     

1 Sân vận động xã Tân Hòa 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Hòa 1,50 1,50 1,50   

Đăng ký 

mới 2021 

IX Đất giao thông (49)     529,16 487,46 371,57     

1 Đường Long Sơn - Cái Mép 
Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 
Tân Hòa 9,45 9,45 9,45   

Chuyển 

tiếp 2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

Mép-Thị Vải 

2 
Đường sau Cảng Mỹ Xuân - Thị 

Vải (giai đoạn 1) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Mỹ Xuân 6,21 6,21 6,21   
Chuyển 

tiếp 2021 

3 
Đường 991B (Từ  QL51 đến hạ 

lưu Cảng Cái Mép) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Tân Hòa, 

Phước Hòa 
35,77 35,77 0,04   

Chuyển 

tiếp 2021 

4 Đường Phước Hòa - Cái Mép 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Phước Hòa, 

Tân Phước 
13,22 13,22 2,80   

Chuyển 

tiếp 2021 

5 

Quốc lộ 56-Tuyến tránh Thành 

phố Bà Rịa (đoạn qua thị xã Phú 

Mỹ dài khoảng 3,2km, diện tích 

14,9ha) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Tân Hải 14,90 0,24 0,24   
Chuyển 

tiếp 2021 

6 
Đường liên cảng Cái Mép - Thị 

Vải (đoạn 3) 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Phú Mỹ, Tân 

Phước 
40,00 12,06 12,06   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

7 Cầu Phước An 

Ban QLDA 

GTKV Cảng Cái 

Mép-Thị Vải 

Mỹ Xuân 6,21 6,21 6,21   
Đăng ký 

mới 2021 

8 
Đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - 

Hòa Bình 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

Giao thông 

Mỹ Xuân, Hắc 

Dịch, Sông 

Xoài 

36,20 36,20 8,70   
Chuyển 

tiếp 2021 

9 
Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng 

Tàu 

Sở Giao thông 

vận tải 

Thị xã Phú 

Mỹ 
167,70 167,70 167,70   

Đăng ký 

mới 2021 

10 

Thu gom, xử lý và thoát nước 

khu đô thị mới Phú Mỹ (Thu hồi 

bổ sung làm đường dân sinh-

Nhà máy xử lý nước) 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Mỹ Xuân 0,024 0,024 0,024   
Đăng ký 

mới 2021 

11 
Cảng thủy nội địa và dịch vụ 

hậu cần sau cảng 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

tình 

Phú Mỹ 3,89 3,89 3,89   
Chuyển 

tiếp 2021 

12 
Cảng thủy nội địa và Kho bãi 

tổng hợp Phường Mỹ Xuân 

Trung tâm Phát 

triển Quỹ đất 

tình 

Mỹ Xuân 19,16 19,16 19,16   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

13 
Khu đất Cảng thủy nội địa và 

Kho bãi tổng hợp 

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

tỉnh 

Mỹ Xuân 19,60 19,60 19,60   
Đăng ký 

mới 2021 

14 
Đường quy hoạch số 1 khu 

trung tâm dân cư xã Sông Xoài. 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Sông Xoài 1,70 1,70     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

15 
Đường quy hoạch 32 nối dài đô 

thị mới Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Phước 0,40 0,40     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

16 
Đường số 7 khu dân cư 8B Mỹ 

Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 0,96 0,96     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

17 

Đường Phạm Ngọc Thạch 

(đường Nguyễn Lương Bằng-

Nguyễn Văn Linh) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,19 0,19     

Chuyển 

tiếp 2021 

18 

Đường B khu dân cư 8B đô thị 

mới Phú Mỹ (từ đường số 5A 

Mỹ Xuân). 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 3,37 3,37     

Chuyển 

tiếp 2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

19 

Đường dân sinh sát ranh KCN 

Mỹ Xuân B1 - Conac nối từ 

đường B1 đến đường Mỹ Xuân 

- Ngãi Giao. 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,38 1,38     

Chuyển 

tiếp 2021 

20 

Đường D3, đường bên cạnh 

trường Hồng Lam (từ đường 

Trường Chinh đến dường N7) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,24 0,24     

Chuyển 

tiếp 2021 

21 
Đường quy hoạch S song song 

Quốc lộ 51 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ, Tân 

Phước 

39,70 39,70 9,50   
Chuyển 

tiếp 2021 

22 
Đường quy hoạch 46 nối dài đô 

thị mới Phú Mỹ  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 5,40 5,40 2,50   

Chuyển 

tiếp 2021 

23 

Đường đi thị đội (từ đường 

Trường Chinh (81) đến đường 

Tôn Thất Tùng (đường Vạn 

Hạnh cũ)) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,87 0,87 0,87   

Chuyển 

tiếp 2021 

24 

Đường quy hoạch R khu 35 ha 

đô thị mới Phú Mỹ (từ đường 46 

đến đất Dự án ATA 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,48 0,48 0,48   

Chuyển 

tiếp 2021 

25 

Đường QH N9, khu quy hoạch 

A3, đô thị mới Phú Mỹ (từ 

đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao 

đến B1 - Conac)   

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,80 1,80 1,80   

Chuyển 

tiếp 2021 

26 

Đường quy hoạch 8A chợ Mỹ 

Thạnh nối dài (từ đường A đến 

đường B) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 0,21 0,21 0,21   

Chuyển 

tiếp 2021 

27 

Đường bên cạnh trường TH 

Nguyễn Huệ (đoạn 1: QL 51 - 

Đường đôi 26,5ha; đoạn 2 

trường THCS Phan Bội Châu - 

Đường khu hạ tầng mở rộng 

26,5 ha) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,26 1,26 1,26   

Chuyển 

tiếp 2021 

28 Đường 80 nối dài qua đường 81 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ 
1,48 1,48 1,48   

Chuyển 

tiếp 2021 

29 Đường 81 nối dài thị xã Phú Mỹ 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Phú Mỹ, Mỹ 

Xuân, Tóc 

Tiên 

2,40 2,40 2,40   
Chuyển 

tiếp 2021 

30 
Đường quy hoạch T-Đô thị mới 

Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ, Tân 

Phước 

11,3 11,3 11,3   
Chuyển 

tiếp 2021 

31 
Đường Nguyễn Huệ nối dài 

Quy hoạch số 11 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 7,20 7,20 7,20   

Chuyển 

tiếp 2021 

32 Đường H nối dài 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 2,29 2,29 2,29   

Chuyển 

tiếp 2021 

33 Đường D10 Quy hoạch 3A 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 2,99 2,99 2,99   

Chuyển 

tiếp 2021 

34 
Đường bên cạnh khu TĐC 5,6ha 

Mỹ Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 2,40 2,40 2,40   

Chuyển 

tiếp 2021 

35 Đường A nối dài Quy hoạch 8B 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 0,70 0,70 0,70   

Chuyển 

tiếp 2021 

36 Đường N16 quy hoạch số 9 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phước Hòa 3,40 3,40 3,40   

Chuyển 

tiếp 2021 

37 
Đường từ trường mầm non Hắc 

Dịch ra Mỹ Xuân - Ngãi Giao  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,30 0,30 0,30   

Chuyển 

tiếp 2021 

38 
Đường nối tiếp quy hoạch 81, 

phường Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 2,60 2,60 2,60   

Chuyển 

tiếp 2021 

39 

Thu hồi đất bổ sung dự án 

Đường quy hoạch phía Bắc khu 

tái định cư 44ha Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,10 0,10 0,10   

Đăng ký 

mới 2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

40 
Đường D13 khu dân cư số 9 

(đường S nhánh Tây) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 13,90 13,90 13,90   

Đăng ký 

mới 2021 

41 

Mở rộng đường Phú Mỹ-Tóc 

Tiên (từ khu TĐC đến đường 

PM-TT) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Phú Mỹ, Tóc 

Tiên 
17,60 17,60 17,60   

Đăng ký 

mới 2021 

42 Đường D5 khu dân cư số 9 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
xã Tân Hòa 13,50 13,50 13,50   

Đăng ký 

mới 2021 

43 

Đường quy hoạch N15 - Đường 

quy hoạch D9 vào trường tiểu 

học Mỹ Xuân 2, phường Mỹ 

Xuân  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 11,30 11,30 11,30   

Đăng ký 

mới 2021 

44 Đường số 17, Tóc Tiên 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
xã Tóc Tiên 0,70 0,70 0,70   

Đăng ký 

mới 2021 

45 Đường số 16, Tóc Tiên 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
xã Tóc Tiên 0,80 0,80 0,80   

Đăng ký 

mới 2021 

46 
Đường quy hoạch D22 khu dân 

cư 3B đô thị mới Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 1,70 1,70 1,70   

Đăng ký 

mới 2021 

47 
Đường khu tái định cư xã Tân 

Hải 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Hải 1,40 1,40 1,40   

Đăng ký 

mới 2021 

48 
Đường quy hoạch số 4 và E2 

khu dân cư 8A 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 0,50 1,40 0,50   

Đăng ký 

mới 2021 

49 
Đường  D2 + 1 đoạn đường 

Phạm Hùng, khu dân cư số 2 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,30 0,30 0,30   

Đăng ký 

mới 2021 

X Đất thủy lợi (02)     9,18 9,18 0,01     

1 
Hệ thống tưới Châu Pha - Sông 

Xoài 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN&PTNT 

Châu Pha, 

Sông Xoài 
8,96 8,96     

Đăng ký 

mới 2021 

2 

Tuyến ống chuyển tải Hắc Dịch 

- Sông Xoài - Láng Lớn và khu 

vực Lộc An, Phước Thuận 

(tuyến ống nằm trong LG giao 

thông, chỉ thu hồi khoảng 

100m2 làm trạm bơm) 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN&PTNT 

Sông Xoài 0,22 0,22 0,01   
Đăng ký 

mới 2021 

XI Đất năng lượng (09)     38,70 32,40 32,40     

1 
Đường ống dẫn khí Nam Côn 

Sơn 2 điều chỉnh 

Ban QLDA khí 

ĐNB-Tổng Cty 

khí Việt Nam 

Tân Hải, Tân 

Hòa, Phước 

Hòa, Tân 

Phước, Phú 

Mỹ 

9,64 9,64 9,64   
Chuyển 

tiếp 2021 

2 

Tuyến ống khí Ôxy, Nitơ, 

Hydro cấp cho dự án thép China 

Steel 

Công ty CP Gas 

Việt Nam 

Phú Mỹ, Mỹ 

Xuân 
5,00 5,00 5,00   

Chuyển 

tiếp 2021 

3 
Đường dây 110KkV cấp điện 

cho nhà máy thép Đồng Tiến 

Ban QLDA 

Điện lực MN-

Tổng công ty 

ĐL MN 

Mỹ Xuân 0,93 0,93 0,93   
Chuyển 

tiếp 2021 

4 

Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ và 

đường dây đấu nối tại TX Phú 

Mỹ 

Ban QLDA 

Điện lực MN-

Tổng công ty 

ĐL MN 

Phường Phú 

Mỹ 
0,29 0,29 0,29   

Đăng ký 

mới 2021 

5 
Trạm biến áp 110kV KCN Mỹ 

Xuân A2 và đường dây đấu nối 

Ban QLDA 

Điện lực MN-

Tổng công ty 

ĐL MN 

Mỹ Xuân 0,30 0,30 0,30   
Đăng ký 

mới 2021 

6 

Cải tạo đường dây 110kV nhiệt 

điện Phú Mỹ-Tân Thành thành 

đường dây 4 mạch hỗn hợp 220-

110kV 

Ban QLDA các 

công trình điện 

MN-Tổng công 

ty truyền tải 

điện QG 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ, Tân 

Phước 

0,96 0,96 0,96   
Chuyển 

tiếp 2021 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 
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hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

7 
Đường dây 110Kv đấu nối Long 

Sơn (trên địa bàn Phú Mỹ) 

Ban QLDA các 

công trình điện 

MN-Tổng công 

ty truyền tải 

điện QG 

xã Tân Hải, 

thị xã Phú Mỹ, 

xã Long Sơn, 

thành phố 

Vũng Tàu 

7,65 5,43 5,43   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

8 
Đường dây 110Kv đấu nối LSP 

Long Sơn (trên địa bàn Phú Mỹ) 

Ban QLDA các 

công trình điện 

MN-Tổng công 

ty truyền tải 

điện QG 

xã Tân Hòa, 

phường Phước 

Hòa, thị xã 

Phú Mỹ - Xã 

Long Sơn, 

thành phố 

Vũng Tàu 

13,79 9,71 9,71   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

9 
Trạm biến áp 220kV Long Sơn 

và hướng tuyến 220kV đấu nối  

Ban QLDA các 

công trình điện 

MN-Tổng công 

ty truyền tải 

điện QG 

Xã Tân Hải 0,15 0,15 0,15   
Đăng ký 

mới 2021 

XII Đất chợ (02)     0,70 0,70       

1 Chợ Ngọc Hà 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
P. Phú Mỹ 0,49 0,49     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

2 Chợ Hắc Dịch 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,21 0,21     

Đăng ký 

bổ sung 

(xin giao 

đất năm 

2021) 

XIII 
Đất bãi thải, xử lý chất thải 

(02) 
    31,49 26,00 26,00   

  

1 

Thu gom, xử lý và thoát nước 

khu đô thị mới Phú Mỹ (04 trạm 

bơm và tuyến ống) 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Mỹ Xuân, Tân 

Phước, Phước 

Hoà 

11,69 6,20 6,20   
Chuyển 

tiếp 2021 

2 

Trục thoát nước chính dọc Quốc 

lộ 51 và tuyến mương bao đón 

dọc hành lang kỹ thuật 

              

+ 

Trục thoát nước chính dọc Quốc 

lộ 51 và tuyến mương bao đón 

dọc hành lang kỹ thuật 

Ban QLDA 

Chuyên ngành 

DD & CN tỉnh 

Phú Mỹ, Tân 

Phước, Phước 

Hoà 

8,00 8,00 8,00   
Chuyển 

tiếp 2021 

+ 

Trục thoát nước chính dọc Quốc 

lộ 51 và tuyến mương bao đón 

dọc hành lang kỹ thuật (đoạn từ 

đường 2A đến chùa Huệ Quang, 

đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà 

và đoạn từ đường Phước Hòa - 

Cái Mép đến cấu Rạch Tre) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ, Phước 

Hòa 

11,80 11,80 11,80   
Chuyển 

tiếp 2021 

XIV 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng (05) 
    12,33 12,33 8,65   

  

1 

Dự án công viên cây xanh (Di 

dời các hộ dân trong khu vực 

1,05ha gần nhà máy Thép Việt) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 1,05 1,05 1,05   

Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Dự án nâng cấp, cải tạo suối 

Sao  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ 
1,20 1,20 1,20   

Chuyển 

tiếp 2021 

3 
Dự án mở rộng, nâng cấp cải tạo 

cảnh quang đô thị suối Thị Vải  

UBND thị xã 

Phú Mỹ 

Mỹ Xuân, Phú 

Mỹ 
6,40 6,40 6,40   

Chuyển 

tiếp 2021 

4 Công viên khu dân cư số 2 
UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ  0,58 0,58     

Đăng ký 

mới 2021 

5 
Công viên văn hóa thể thao (khu 

dân cư 3A, phường Mỹ Xuân) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 3,10 3,10     

Đăng ký 

mới 2021 
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XV Đất ở (20)     184,91 126,53 40,57 64,98   

1 

Khu nhà ở Cán bộ công nhân 

viên trong Khu công nghiệp Phú 

Mỹ 

Ban QLDA CN 

Dân dụng và 

Công nghiệp 

Tân Phước, 

Phú Mỹ 
14,50 14,50 0,07   

Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Khu dân cư xây dựng đợt đầu 

35ha (khu đô thị mới Phú Mỹ) 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Xây dựng A.T.A 

Phú Mỹ 35,00 3,64 0,75   
Chuyển 

tiếp 2021 

3 Khu nhà ở xã hội HODECO 
Công ty CP Phát 

triển nhà BRVT 
Phú Mỹ 1,78 1,78     

Chuyển 

tiếp 2021 

4 Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ 
Công ty CP Phát 

triển nhà BRVT 
Phú Mỹ 6,31 0,44 0,08 0,44 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

5 
Khu dân cư đợt đầu (Đô thị mới 

Phú Mỹ) 

Công ty CP Phát 

triển nhà BRVT 
Phú Mỹ 22,00 1,85     

Đăng ký 

mới 2021 

6 
Khu nhà ở biệt thự vườn (giai 

đoạn II) 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

PTĐT Đất Nam 

Hắc Dịch 3,78 3,78   3,78 
Chuyển 

tiếp 2021 

7 
HTKT Khu tái định cư 5,6 ha -

Mỹ Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 5,60 5,60   5,60 

Chuyển 

tiếp 2021 

8 
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

Phú Mỹ (37ha, giai đoạn 1) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 37,20 37,20 37,20   

Chuyển 

tiếp 2021 

9 
Khu nhà ở thương mại Đồi 

Vàng Phú Mỹ 

Công tyCổ phần 

Phát triển nhà 

Thủ Đức 

Tân Hòa, 

Phước Hòa 
8,69 8,69   8,69 

Đăng ký 

mới 2021 

10 Khu nhà ở Tân Phước 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Địa ốc 

Vạn Tín Phát 

Tân Phước 1,70 1,70   1,70 
Chuyển 

tiếp 2021 

11 Khu nhà ở Phước Hòa 
Công ty TNHH 

BĐS Hoàn Kim 
Phước Hòa 2,40 2,40   2,40 

Chuyển 

tiếp 2021 

12 Khu nhà ở Phước Hòa mở rộng 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Địa ốc 

Vạn Tín Phát 

Phước Hòa 1,92 1,92   1,92 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

13 Khu nhà ở Suối Nhum 

Công ty Cổ 

phần Đầu tư 

Phát triển Địa ốc 

Vạn Tín Phát 

Tóc Tiên 7,33 7,33   7,33 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

14 
Khu nhà ở CB-CNV và chuyên 

gia KCN Mỹ Xuân B1-Conac 

Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng 

Dầu khí IDICO 

Mỹ Xuân 3,47 2,47 2,47   

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

15 Khu nhà ở Lesco 
Công ty TNHH 

Lesco Resort 
Phú Mỹ 2,42 2,42   2,42 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

16 Khu nhà ở Châu Pha 

Công ty Cổ 

phần BĐS Tâm 

Nguyên 

Châu Pha 2,54 2,54   2,43 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

17 Khu nhà ở Vũ Việt 
Công ty TNHH 

MTV Vũ Việt 
Hắc Dịch 7,20 7,20   7,20 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

18 Khu nhà ở Sadaco 

Công ty TNHH 

Sadaco Mỹ 

Xuân 

Mỹ Xuân 16,82 16,82   16,82 
Đăng ký 

mới 2021 

19 
Khu nhà ở Quang Phát (Dream 

Home) 

Công ty CP DV 

BĐS Quang 

Phát 

Phú Mỹ 1,87 1,87   1,87 
Đăng ký 

mới 2021 

20 
Khu nhà ở Quang Phát (Golden 

Hill 1) 

Công ty CP DV 

BĐS Quang 

Phát 

Phú Mỹ 2,38 2,38   2,38 
Đăng ký 

mới 2021 
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XVI 
Đất trụ sở cơ quan, công trình 

sự nghiệp (02) 
    40,22 40,22 40,22     

1 Trạm kiểm lâm Tân Hải 

Ban QLDA 

chuyên ngành 

NN&PTNT 

Tân Hải 0,52 0,52 0,52   
Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Trung tâm Hành chính thị xã 

Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 39,70 39,70 39,70   

Đăng ký 

mới 2021 

XVII Đất cơ sở tôn giáo (11)     11,49 11,42 2,70 8,72   

1 Chùa Kim Liên Chùa Kim Liên Phú Mỹ 0,17 0,17   0,17 
Chuyển 

tiếp 2021 

2 Thiền viện Viên Không Ni 
Thiền viện Viên 

Không Ni 
Tóc Tiên 5,51 5,51   5,51 

Chuyển 

tiếp 2021 

3 Chùa Hương Hải Thiền Viên 
Chùa Hương 

Hải Thiền Viên 
Tóc Tiên 1,02 1,02   1,02 

Chuyển 

tiếp 2021 

4 Hưng Sơn Tự Hưng Sơn Tự Tân Hoà 0,19 0,19   0,19 
Chuyển 

tiếp 2021 

5 Tịnh thất Tịnh Tâm 
Tịnh thất Tịnh 

Tâm 
Tân Hoà 0,13 0,13   0,13 

Chuyển 

tiếp 2021 

6 Tịnh thất Hương Lâm 
Tịnh thất Hương 

Lâm 
Phú Mỹ 0,23 0,16   0,16 

Chuyển 

tiếp 2021 

7 
Các công trình tôn giáo của Tu 

viện Thanh Long II 

Tu viện Thanh 

Long II 
Tóc Tiên 0,25 0,25   0,25 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

8 Chùa Ngộ Pháp Chùa Ngộ Pháp Mỹ Xuân 0,51 0,51   0,51 
Đăng ký 

mới 2021 

9 Tịnh xã Minh Tâm 
Tịnh xã Minh 

Tâm 
Tân Phước 0,12 0,12   0,12 

Đăng ký 

mới 2021 

10 Chùa Trúc Lâm Bảo Sơn 
Chùa Trúc Lâm 

Bảo Sơn 
Tóc Tiên 0,65 0,65   0,65 

Đăng ký 

mới 2021 

11 Chùa Phật Quang 
Chùa Phật 

Quang 

Tân Hòa, Tân 

Hải 
2,70 2,70 2,70   

Đăng ký 

mới 2021 

XVIII 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng 

(05) 
    153,89 95,11 15,35 15,76   

1 
Khai thác, chế biến mỏ đá xây 

dựng núi Ông Trịnh 

Công ty Cổ 

phần Phước Hoà 

FiCo 

Tân Phước 89,25 64,00     

Chuyển 

tiếp; Cập 

nhật, bổ 

sung 2021  

2 
Khai thác và chế biến mỏ đá 

xây dựng Lô 11C 

Công ty TNHH 

Xây dựng Triều 

Phát 

Tân Phước 3,85 3,85   3,85 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

3 
Khai thác và chế biến mỏ đá 

xây dựng Lô IIA 

Công ty TNHH 

Hoàng Gia 
Châu Pha 7,91 7,91   7,91 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

4 
Mỏ cát xây dựng và vật liêu san 

lấp Tây Hồ Châu Pha 

Công ty CP Phát 

triển đường cao 

tốc Biên Hòa- 

Vũng Tàu 

Tóc Tiên 18,00 4,00   4,00 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

5 

Khai thác khoáng sản đá xây 

dựng (lô 14A xã Tóc Tiên, giai 

đoạn 2) 

Công ty CP Phú 

Đức Chính 
Tóc Tiên 34,88 15,35 15,35   

Đăng ký 

mới 2021 

XIX Đất nông nghiệp khác (01)     19,60 19,60   19,60   

1 
Dự án sản xuất nấm ăn sạch ứng 

dụng công nghệ cao 

Công ty CP Kỹ 

thuật Công nghệ 

Sinh Học Xanh 

Sông Xoài 19,60 19,60   19,60 
Chuyển 

tiếp 2021 

XX Hộ gia đình, cá nhân               

1 Chuyển mục đích sử dụng đất               

+ 
Chuyển mục đích từ đất nông 

nghiệp sang đất ở 

Hộ gia đình, cá 

nhân 

Thị xã Phú 

Mỹ 
95,00 95,00   95,00 

Chuyển 

mục đích 
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STT Tên công trình, dự án 
Chủ đầu tư / 

Đơn vị đăng ký 
Địa điểm 

Diện tích (ha) 

Ghi chú Tổng dự 

án 

Thực 

hiện 

năm 

2021 

Thực 

hiện thu 

hồi năm 

2021 

Thực 

hiện 

CMĐ 

năm 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)  

+ 
Chuyển mục đích từ đất chuyên 

dùng sang đất ở 

Bà Bùi Ngọc 

Thảo 
xã Tóc Tiên 0,30 0,30   0,30 

Cập nhật, 

bổ sung 

2021 

+ 

Chuyển mục đích từ đất nông 

nghiệp sang đất Thương mại, 

Dịch vụ 

Hộ gia đình, cá 

nhân 

Thị xã Phú 

Mỹ 
1,00 1,00   1,00 

Chuyển 

mục đích 

+ 

Chuyển mục đích từ đất nông 

nghiệp sang đất Cơ cở sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 

Hộ gia đình, cá 

nhân 

Thị xã Phú 

Mỹ 
2,00 2,00   2,00 

Chuyển 

mục đích 

+ 
Chuyển mục đích từ đất trồng 

lúa sang đất trồng cây lâu năm 

Hộ gia đình, cá 

nhân 

Thị xã Phú 

Mỹ 
5,00 5,00   5,00 

Chuyển 

mục đích 

2 Giao đất ở               

+ 
Giao đất ở cho 104 hộ (khu tái 

định cư Tân Hòa) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Hòa 0,75 0,75     Giao đất 

+ 
Giao đất ở tái định cư trên địa 

bàn phường Phú Mỹ 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 0,10 0,10     Giao đất 

+ 
Giao đất ở tái định cư trên địa 

bàn phường Mỹ Xuân 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Mỹ Xuân 0,50 0,50     Giao đất 

+ 
Giao đất ở tái định cư trên địa 

bàn phường Hắc Dịch 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Hắc Dịch 0,20 0,20     Giao đất 

+ 
Giao đất ở tái định cư trên địa 

bàn phường Tân Phước 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Phước 0,20 0,20     Giao đất 

+ 
Giao đất ở tái định cư trên địa 

bàn xã Tân Hòa 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tân Hòa 0,20 0,20     Giao đất 

3 Giao đất nông nghiệp               

+ 
Giao đất nông nghiệp trên địa 

bàn xã Tóc Tiên 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Tóc Tiên 3,31 3,31     Giao đất 

1.4. Nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Trên cơ sở kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân trong năm 2020 và tổng hợp nhu cầu đăng ký xin chuyển mục đích sử 

dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong năm 2021. Kết quả trong năm 2021, trên 

địa bàn thị xã hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang đất ở là 95ha. 

1.5. Nhu cầu đăng ký đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất trong kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Rà soát, đăng ký nhu cầu đấu giá, đấu 

thầu quyền sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn thị xã cụ thể như sau: 

Bảng 8: Danh mục công trình, dự án đăng ký đấu giá, đấu thầu quyền sử 

dụng đất trong năm 2021 của thị xã Phú Mỹ (Chi tiết xem biểu 10.2/CH) 
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STT Tên khu đất 
Đơn vị đang 

quản lý 
Địa điểm 

Diện tích 

(ha) 

Loại đất đưa  

ra đấu giá 
Ghi chú 

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

  TỔNG CỘNG: 10 DỰ ÁN (Trong đó: 06 chuyển tiếp, 04 đăng ký mới)     

1 
Đấu giá QSDĐ khu đất 1,2929ha (Khu tái 

định cư 26,5ha) 

UBND 

phường Mỹ 

Xuân 

Mỹ Xuân 

(Khu tái 

định cư 

26,5ha) 

1,29 Đất chợ (TMDV) 
Chuyển 

tiếp 2021 

2 
Đấu giá 02 lô đất nền thương phẩm 132,4m2 

(Khu vực chợ Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân) 

UBND 

phường Mỹ 

Xuân 

Mỹ Xuân 0,01 Đất ở 
Chuyển 

tiếp 2021 

3 Khu đất chợ Tân Hạnh 

UBND 

phường Phú 

Mỹ 

Phú Mỹ 0,81 Đất chợ (TMDV) 
Đăng ký 

mới 2021 

4 
Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ (đường Phạm Văn 

Đồng) 

UBND thị xã 

Phú Mỹ 
Phú Mỹ 2,07 Đất y tế 

Đăng ký 

mới 2021 

5 
Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng hợp 

Phường Mỹ Xuân 

Trung tâm 

Phát triển Quỹ 

đất tỉnh 

Mỹ Xuân 19,16 
Đất phát triển hạ 

tầng (DGT) 

Chuyển 

tiếp 2021 

6 Khu đất Kho bãi phường Mỹ Xuân 

Trung tâm 

Phát triển Quỹ 

đất tỉnh 

Mỹ Xuân 20,00 
Đất phát triển hạ 

tầng (DGT) 

Chuyển 

tiếp 2021 

7 
Khu đất Cảng thủy nội địa và Kho bãi tổng 

hợp 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất tỉnh 

Mỹ Xuân 19,60 
Đất phát triển hạ 

tầng (DGT) 

Chuyển 

tiếp 2021 

8 
Khu đất Kho bãi và dịch vụ cảng tại đường 

965 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất tỉnh 

Tân Phước 2,93 
Đất thương mại 

dịch vụ 

Chuyển 

tiếp 2021 

9 
Kho bãi tại phường Mỹ Xuân (Trong văn bản 

40ha, còn bản đồ vị trí 19,57ha) 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất tỉnh 

Mỹ Xuân 19,57 
Đất thương mại, 

dịch vụ 

Đăng ký 

mới 2021 

10 Khu đất DNTN Minh Mẫn 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất tỉnh 

Tân Phước 0,51 
Đất thương mại, 

dịch vụ 

Đăng ký 

mới 2021 

2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

2.1. Tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 

2.1.1. Nhóm đất nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 là 18.070,18ha, chiếm 54,26% DTTN. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 16.529,77ha, giảm 1540,41ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 16.529,77ha. 

Diện tích giảm chủ yếu chuyển cho các mục đích phi nông nghiệp, trong 

đó: Chuyển cho đất khu công nghiệp 314,11ha; đất thương mại, dịch vụ 

834,21ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 7,96ha; đất phát triển hạ tầng 168,01ha; 

đất bãi thải, xử lý chất thải 19,40ha; đất ở tại nông thôn 42,96ha; đất ở tại đô thị 

104,42ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 31,72ha; đất cơ sở 

tôn giáo 8,08ha; đất khai thác vật liệu xây dựng 4,00ha; đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 4,95ha. 

Đến năm 2021, đất nông nghiệp được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  
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- Phường Phú Mỹ 503,67 ha - Xã Tân Hải 1.449,86 ha 

- Phường Mỹ Xuân 1.277,87 ha - Phường Hắc Dịch 2.563,94 ha 

- Phường Tân Phước 811,25 ha - Xã Tóc Tiên 2.349,09 ha 

- Phường Phước Hòa 660,02 ha - Xã Châu Pha 2.436,32 ha 

- Xã Tân Hòa 2.117,58 ha - Xã Sông Xoài 2.360,18 ha 

Cụ thể chỉ tiêu các loại đất nông nghiệp năm 2021 như sau: 

a) Đất trồng lúa: Hiện trạng năm 2020 còn 468,32ha. Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 dự kiến còn 448,57ha, giảm 19,75ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 448,57ha. 

Diện tích đất trồng lúa giảm do: (i)Chuyển cho các mục đích phi nông 

nghiệp 7,15ha, trong đó: Chuyển cho đất đất phát triển hạ tầng 2,08ha, đất ở 

nông thôn 3,70ha, đất ở đô thị 1,37ha; (ii)Đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển 

sang đất trồng cây lâu năm khoảng 5,00ha. 

Đến năm 2021, đất trồng lúa được phân bố trên địa bàn các xã, phường 

như sau:  

- Phường Mỹ Xuân 9,02 ha - Xã Tân Hải 135,99 ha 

- Phường Tân Phước 71,88 ha - Phường Hắc Dịch 2,68 ha 

- Phường Phước Hòa 48,34 ha - Xã Châu Pha 107,32 ha 

- Xã Tân Hòa 35,69 ha - Xã Sông Xoài 37,66 ha 

b) Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng năm 2020 là 2.703,51ha. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 2.626,49ha, giảm 77,01ha so với năm 

2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 2.626,49ha.  

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác giảm do chuyển cho các mục đích 

phi nông nghiệp, trong đó: Chuyển cho đất khu công nghiệp 28,00ha, đất cơ sở 

sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 2,71ha, đất phát triển hạ tầng 7,82ha, đất 

bãi thải, xử lý chất thải 4,10ha, đất ở nông thôn 10,64ha, đất ở đô thị 11,85ha, 

đất trụ sở cơ quan ha, đất khai thác vật liệu xây dựng 1,50ha, đất khu vui chơi 

giải trí công cộng 3,90ha. 

Đến năm 2021, đất trồng cây hàng năm khác được phân bố trên địa bàn 

các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 112,18 ha - Xã Tân Hải 324,88 ha 
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- Phường Mỹ Xuân 124,01 ha - Phường Hắc Dịch 52,22 ha 

- Phường Tân Phước 138,84 ha - Xã Tóc Tiên 372,26 ha 

- Phường Phước Hòa 164,26 ha - Xã Châu Pha 898,59 ha 

- Xã Tân Hòa 206,79 ha - Xã Sông Xoài 232,46 ha 

c) Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng năm 2020 là 8.785,15ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 8.380,74ha, giảm 404,42ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 8.375,74ha.  

Diện tích giảm 409,42ha, chủ yếu là do chu chuyển cho các đất phi nông 

nghiệp, trong đó: Chuyển cho đất khu công nghiệp 141,05ha; đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh phi nông nghiệp 5,25ha; đất phát triển hạ tầng 78,89ha; đất bãi thải, 

xử lý chất thải 15,30ha; đất ở tại nông thôn 28,62ha; đất ở tại đô thị 91,20ha; đất 

xây dựng trụ sở cơ quan ha; đất cơ sở tôn giáo 8,08ha; đất khai thác vật liệu xây 

dựng 2,50ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 1,05ha. 

Diện tích tăng 5,00ha, được chu chuyển từ đất trồng lúa kém hiệu quả 

sang trồng cây lâu năm. 

Đến năm 2021, đất trồng cây lâu năm được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 291,56 ha - Xã Tân Hải 248,83 ha 

- Phường Mỹ Xuân 663,65 ha - Phường Hắc Dịch 2.277,77 ha 

- Phường Tân Phước 415,70 ha - Xã Tóc Tiên 1.380,71 ha 

- Phường Phước Hòa 209,23 ha - Xã Châu Pha 692,37 ha 

- Xã Tân Hòa 396,21 ha - Xã Sông Xoài 1.804,72 ha 

d) Đất rừng phòng hộ: Hiện trạng năm 2020 là 4.790,97ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 3.895,69ha, giảm 895,28ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 3.895,69ha.  

Diện tích giảm chủ yếu là do chu chuyển cho các đất phi nông nghiệp, 

trong đó: Chuyển cho đất khu công nghiệp 44,66ha; đất thương mại, dịch vụ 

775,40ha; đất phát triển hạ tầng 75,22ha. 

 Đến năm 2021, đất rừng phòng hộ được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 93,82 ha - Xã Tân Hòa 1.326,86 ha 

- Phường Mỹ Xuân 301,16 ha - Xã Tân Hải 629,22 ha 
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- Phường Tân Phước 162,16 ha - Xã Tóc Tiên 569,26 ha 

- Phường Phước Hòa 96,74 ha - Xã Châu Pha 716,46 ha 

f) Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng năm 2020 là 693,30ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 572,88ha, giảm 120,42ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 572,88ha. 

Diện tích giảm chủ yếu là do chu chuyển cho các đất phi nông nghiệp, 

trong đó: Chuyển cho đất khu công nghiệp 57,27ha, đất phát triển hạ tầng 4,00ha, 

đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,52ha. 

Đến năm 2021, đất nuôi trồng thủy sản được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 6,10 ha - Xã Tân Hải 89,33 ha 

- Phường Mỹ Xuân 180,02 ha - Phường Hắc Dịch 3,05 ha 

- Phường Tân Phước 20,72 ha - Xã Tóc Tiên 18,69 ha 

- Phường Phước Hòa 133,43 ha - Xã Châu Pha 21,58 ha 

- Xã Tân Hòa 96,02 ha - Xã Sông Xoài 3,93 ha 

g) Đất làm muối: Hiện trạng năm 2020 là 130,73ha. Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 dự kiến là 87,60ha, giảm 43,13ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 87,60ha.  

Diện tích giảm chủ yếu do chuyển cho đất phi nông nghiệp. Đến năm 

2021, đất làm muối được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Tân Phước 1,95 ha - Xã Tân Hòa 56,02 ha 

- Phường Phước Hòa 8,01 ha - Xã Tân Hải 21,61 ha 

h) Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng năm 2020 là 498,19ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 517,79ha, tăng 19,60ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 498,19ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng lúa 7,60ha, đất trồng cây lâu 

năm 12,00ha. 

Đến năm 2021, đất nông nghiệp khác được phân bố trên địa bàn phường 

Hắc Dịch 228,21ha, xã Tóc Tiên 8,17ha, xã Sông Xoài 281,41ha. 

2.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 là 15.225,69ha, chiếm 45,72% DTTN. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 16.766,10ha, tăng 1540,41ha so với năm 2020.  
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Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 15.225,69ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng lúa 7,15ha, đất trồng cây 

hàng năm khác 77,01ha, đất trồng cây lâu năm 397,42ha, đất rừng phòng hộ 

895,28ha, đất nuôi trồng thủy sản 120,42ha, đất làm muối 43,13ha. 

Đến năm 2021, đất phi nông nghiệp được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 2.667,96 ha - Xã Tân Hải 761,32 ha 

- Phường Mỹ Xuân 2.633,14 ha - Phường Hắc Dịch 643,79 ha 

- Phường Tân Phước 2.162,80 ha - Xã Tóc Tiên 1.007,49 ha 

- Phường Phước Hòa 4.718,04 ha - Xã Châu Pha 781,02 ha 

- Xã Tân Hòa 828,53 ha - Xã Sông Xoài 562,01 ha 

Cụ thể chỉ tiêu các loại đất phi nông nghiệp năm 2021 như sau: 

a) Đất quốc phòng: Hiện trạng năm 2020 là 1.702,04ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 1.702,13ha, tăng 0,09ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1.702,04ha. 

Đến năm 2021, đất quốc phòng được phân bố trên địa bàn các xã, phường 

như sau: 

- Phường Phú Mỹ 96,11 ha - Xã Tân Hải 248,25 ha 

- Phường Mỹ Xuân 6,42 ha - Xã Tóc Tiên 118,10 ha 

- Phường Tân Phước 61,68 ha - Xã Châu Pha 66,35 ha 

- Phường Phước Hòa 1.017,58 ha - Xã Sông Xoài 19,94 ha 

- Xã Tân Hòa 67,71 ha    

b) Đất an ninh: Hiện trạng năm 2020 là 42,23ha. Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 dự kiến là 43,05ha, tăng 0,82ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 42,23ha. 

Đến năm 2021, đất an ninh được phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 3,16 ha - Xã Tân Hòa 0,04 ha 

- Phường Mỹ Xuân 0,32 ha - Phường Hắc Dịch 38,88 ha 

- Phường Tân Phước 0,07 ha - Xã Châu Pha 0,11 ha 

- Phường Phước Hòa 0,46 ha    

d) Đất khu công nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 4.841,53ha. Kế hoạch 
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sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 5.146,57ha, tăng 305,05ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 4.831,82ha. 

Diện tích tăng 314,76ha, được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 

28,00ha, đất trồng cây lâu năm 141,05ha, đất rừng phòng hộ 44,66ha, đất nuôi 

trồng thủy sản 57,27ha, đất làm muối 43,13ha, đất ở nông thôn 0,65ha.  

Diện tích giảm 9,71ha, do chuyển sang đất công trình năng lượng. 

Đến năm 2021, đất khu công nghiệp được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 996,76 ha - Phường Phước Hòa 1.259,74 ha 

- Phường Mỹ Xuân 1.399,29 ha - Xã Tân Hòa 104,87 ha 

- Phường Tân Phước 1.259,74 ha - Phường Hắc Dịch 112,46 ha 

- Xã Châu Pha 10,00 ha - Xã Sông Xoài 10,00 ha 

d) Đất cụm công nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 64,51ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

Đến năm 2021, đất cụm công nghiệp được phân bố chủ yếu trên địa bàn 

xã Tóc Tiên. 

e) Đất thương mại, dịch vụ: Hiện trạng năm 2020 là 168,99ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 1.003,23ha, tăng 834,24ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 168,99ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất cây lâu năm 0,18ha, đất rừng 

phòng hộ 775,40ha, đất nuôi trồng thủy sản 58,63ha. 

Đến năm 2021, đất thương mại dịch vụ được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 37,26 ha - Xã Tân Hải 1,26 ha 

- Phường Mỹ Xuân 27,34 ha - Phường Hắc Dịch 15,36 ha 

- Phường Tân Phước 91,54 ha - Xã Tóc Tiên 3,32 ha 

- Phường Phước Hòa 825,12 ha - Xã Châu Pha 1,69 ha 

- Xã Tân Hòa  ha - Xã Sông Xoài 0,33 ha 

f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng năm 2020 là 622,89ha. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 630,84ha, tăng 7,96ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 622,89ha;  

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 2,71ha, 
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đất trồng cây lâu năm 5,25ha. 

Đến năm 2021, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được phân bố trên địa 

bàn các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 66,83 ha - Xã Tân Hải 35,85 ha 

- Phường Mỹ Xuân 23,94 ha - Phường Hắc Dịch 3,20 ha 

- Phường Tân Phước 96,11 ha - Xã Tóc Tiên 116,12 ha 

- Phường Phước Hòa 233,25 ha - Xã Châu Pha 11,59 ha 

- Xã Tân Hòa 33,10 ha - Xã Sông Xoài 10,84 ha 

g) Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng năm 2020 là 2.796,03ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 2.975,84ha, tăng 179,80ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 2.795,74ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng lúa 2,08ha, đất trồng cây 

hàng năm khác 7,82ha, đất trồng cây lâu năm 78,89ha, đất rừng phòng hộ 

75,22ha, đất nuôi trồng thủy sản 4,00ha, đất ở nông thôn 0,25ha, đất ở đô thị 

2,12ha. 

Đến năm 2021, đất phát triển hạ tầng được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 628,04 ha - Xã Tân Hải 132,90 ha 

- Phường Mỹ Xuân 523,89 ha - Phường Hắc Dịch 182,21 ha 

- Phường Tân Phước 193,06 ha - Xã Tóc Tiên 153,68 ha 

- Phường Phước Hòa 420,28 ha - Xã Châu Pha 243,48 ha 

- Xã Tân Hòa 113,87 ha - Xã Sông Xoài 384,44 ha 

Cụ thể chỉ tiêu các loại đất phát triển hạ tầng năm 2021 như sau: 

*Đất cơ sở văn hóa: Hiện trạng năm 2020 là 12,96ha. Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 dự kiến là 14,74ha, tăng 1,79ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 12,74ha. 

Diện tích tăng 2,00ha, được chu chuyển chủ yếu từ đất trồng cây lâu năm. 

Diện tích giảm 0,21ha, do chu chuyển sang đất an ninh. 

Đến năm 2021, đất cơ sở văn hóa được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 3,76 ha - Xã Tân Hải 2,22 ha 
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- Phường Mỹ Xuân 0,89 ha - Phường Hắc Dịch 3,07 ha 

- Phường Phước Hòa 0,72 ha - Xã Châu Pha 1,01 ha 

- Xã Tân Hòa 1,48 ha - Xã Sông Xoài 1,60 ha 

*Đất cơ sở y tế: Hiện trạng năm 2020 là 5,53ha. Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 dự kiến diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

*Đất cơ sở giáo dục và đào tạo: Hiện trạng năm 2020 là 94,22ha. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 98,02ha, tăng 3,80ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 94,22ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển chủ yếu từ đất trồng cây lâu năm. 

Đến năm 2021, đất cơ sở giáo dục đào tạo được phân bố trên địa bàn các 

xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 17,29 ha - Xã Tân Hải 13,31 ha 

- Phường Mỹ Xuân 14,52 ha - Phường Hắc Dịch 10,31 ha 

- Phường Tân Phước 5,46 ha - Xã Tóc Tiên 18,98 ha 

- Phường Phước Hòa 5,63 ha - Xã Châu Pha 5,80 ha 

- Xã Tân Hòa 3,01 ha - Xã Sông Xoài 3,72 ha 

*Đất cơ sở thể dục thể thao: Hiện trạng năm 2020 là 22,16ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 23,66ha, tăng 1,50ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 22,16ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển chủ yếu từ đất trồng cây lâu năm. 

Đến năm 2021, đất cơ sở thể dục thể thao được phân bố trên địa bàn các 

xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 6,48 ha - Xã Tân Hải 2,22 ha 

- Phường Mỹ Xuân 1,97 ha - Phường Hắc Dịch 4,07 ha 

- Phường Tân Phước 5,50 ha - Xã Tóc Tiên 1,48 ha 

- Phường Phước Hòa  ha - Xã Châu Pha 3,81 ha 

- Xã Tân Hòa 2,56 ha - Xã Sông Xoài 1,85 ha 

*Đất cơ sở dịch vụ xã hội: Hiện trạng năm 2020 là 12,78ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

*Đất giao thông: Hiện trạng năm 2020 là 2.128,92ha. Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 dự kiến là 2.282,94ha, tăng 154,02ha so với năm 2020. 
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Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 2.128,84ha; 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng lúa 0,70ha, đất trồng cây 

hàng năm khác 5,20ha, đất trồng cây lâu năm 67,68ha, đất rừng phòng hộ 

75,22ha, đất nuôi trồng thủy sản 4,00ha, đất ở 1,79ha. 

Đến năm 2021, đất giao thông được phân bố trên địa bàn các xã, phường 

như sau: 

- Phường Phú Mỹ 580,11 ha - Xã Tân Hải 85,86 ha 

- Phường Mỹ Xuân 489,35 ha - Phường Hắc Dịch 160,91 ha 

- Phường Tân Phước 156,95 ha - Xã Tóc Tiên 112,67 ha 

- Phường Phước Hòa 378,23 ha - Xã Châu Pha 115,63 ha 

- Xã Tân Hòa 92,08 ha - Xã Sông Xoài 111,14 ha 

*Đất thủy lợi: Hiện trạng năm 2020 là 427,48ha. Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2021 dự kiến là 427,48ha, tăng ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 427,48ha; 

Diện tích tăng được chu chuyển chủ yếu từ đất rồng cây hàng năm khác. 

Đến năm 2021, đất thủy lợi được phân bố trên địa bàn các xã, phường  

như sau:  

- Phường Phú Mỹ 1,16 ha - Xã Tân Hải 9,44 ha 

- Phường Mỹ Xuân 11,73 ha - Phường Hắc Dịch 5,56 ha 

- Phường Tân Phước 4,06 ha - Xã Tóc Tiên 7,10 ha 

- Phường Phước Hòa 5,82 ha - Xã Châu Pha 115,98 ha 

- Xã Tân Hòa 2,47 ha - Xã Sông Xoài 264,15 ha 

*Đất công trình năng lượng: Hiện trạng năm 2020 là 77,65ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 96,35ha, tăng 18,70ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 77,65ha; 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng lúa 1,38ha, đất trồng cây 

hàng năm khác 2,62ha, đất trồng cây lâu năm 3,99ha, đất nuôi trồng thủy sản 

0,50ha, đất khu công nghiệp 9,71ha, đất ở nông thôn 0,20ha, đất ở đô thị 0,30ha. 

Đến năm 2021, đất công trình năng lượng được phân bố trên địa bàn các 

xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 12,56 ha - Phường Phước Hòa 28,01 ha 

- Phường Mỹ Xuân 3,83 ha - Xã Tân Hòa 10,41 ha 
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- Phường Tân Phước 19,86 ha - Xã Tân Hải 21,68 ha 

*Đất công trình bưu chính, viễn thông: Hiện trạng năm 2020 là 0,72ha. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

*Đất chợ: Hiện trạng năm 2020 là 13,62ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020. 

i) Đất di tích lịch sử, văn hóa: Hiện trạng năm 2020 là 0,42ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020. 

j) Đất bãi thải, xử lý chất thải: Hiện trạng năm 2020 là 115,25ha. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 135,05ha, tăng 19,80ha so với năm 

2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 115,25ha; 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm 4,10ha, đất cây 

lâu năm 15,30ha. 

Đến năm 2021, đất bãi thải, xử lý chất thải được phân bố trên địa bàn các 

xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 5,00 ha - Phường Phước Hòa 4,04 ha 

- Phường Mỹ Xuân 6,83 ha - Xã Tóc Tiên 115,25 ha 

- Phường Tân Phước 3,93 ha    

j) Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng năm 2020 là 566,15ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 608,18ha, tăng 42,03ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 565,22ha; 

Diện tích tăng 42,96ha, được chu chuyển từ đất trồng lúa 3,70ha, đất trồng 

cây hàng năm khác 10,64ha, đất trồng cây lâu năm 28,62ha. 

Diện tích giảm 0,93ha, chủ yếu do chuyển cho đất phát triển hạ tầng. 

Đến năm 2021, đất ở nông thôn được phân bố trên địa bàn các xã như sau:  

- Xã Tân Hòa 97,31 ha - Xã Châu Pha 166,81 ha 

- Xã Tân Hải 119,11 ha - Xã Sông Xoài 110,47 ha 

- Xã Tóc Tiên 114,48 ha    

k) Đất ở tại đô thị: Hiện trạng năm 2020 là 1.149,80ha. Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 dự kiến là 1.243,19ha, tăng 93,39ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1138,69ha; 

Diện tích tăng 104,50ha, được chu chuyển từ đất trồng lúa 1,37ha, đất 
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trồng cây hàng năm khác 11,85ha, đất trồng cây lâu năm 91,20ha. 

Diện tích giảm 11,11ha, chủ yếu do chuyển cho đất phát triển hạ tầng. 

Đến năm 2021, đất ở đô thị được phân bố trên địa bàn các phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 401,58 ha - Phường Phước Hòa 143,01 ha 

- Phường Mỹ Xuân 295,33 ha - Phường Hắc Dịch 250,45 ha 

- Phường Tân Phước 152,82 ha    

m) Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: Hiện trạng năm 

2020 là 13,79ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 56,75ha, tăng 

40,22ha so với năm 2020. 

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 13,79ha; 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm 6,50ha, đất 

trồng cây lâu năm 24,70ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,52ha, đất phi nông nghiệp 

khác 8,50ha.  

Đến năm 2021, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp được 

phân bố trên địa bàn các xã, phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 46,94 ha - Xã Tân Hải 1,29 ha 

- Phường Mỹ Xuân 0,48 ha - Phường Hắc Dịch 0,47 ha 

- Phường Tân Phước 0,71 ha - Xã Tóc Tiên 1,60 ha 

- Phường Phước Hòa 2,89 ha - Xã Châu Pha 1,53 ha 

- Xã Tân Hòa 0,41 ha - Xã Sông Xoài 0,42 ha 

o) Đất cơ sở tôn giáo: Hiện trạng năm 2020 là 245,17ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 dự kiến là 253,25ha, tăng 8,08ha so với năm 2020.  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 245,17ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển chủ yếu từ đất nông nghiệp.  

Đến năm 2021, đất cơ sở tôn giáo được phân bố trên địa bàn các xã, 

phường như sau:  

- Phường Phú Mỹ 105,65 ha - Xã Tân Hải 5,46 ha 

- Phường Mỹ Xuân 14,74 ha - Phường Hắc Dịch 7,22 ha 

- Phường Tân Phước 17,11 ha - Xã Tóc Tiên 17,36 ha 

- Phường Phước Hòa 29,35 ha - Xã Châu Pha 2,53 ha 

- Xã Tân Hòa 47,30 ha - Xã Sông Xoài 6,54 ha 
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p) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Hiện trạng năm 2020 là 56,80ha. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020. 

o) Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Hiện trạng năm 2020 là 387,49ha. Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 391,49ha, tăng 4,00ha so với năm 2020;  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 387,49ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm 1,50ha, đất 

trồng cây lâu năm 2,50ha.  

Đến năm 2021, đất sản xuất vật liệu xây dựng được phân bố trên địa bàn 

các xã, phường như sau: 

- Phường Phú Mỹ 2,17 ha - Phường Hắc Dịch 6,38 ha 

- Phường Mỹ Xuân 57,66 ha - Xã Tóc Tiên 135,08 ha 

- Phường Tân Phước 86,44 ha - Xã Châu Pha 103,75 ha 

q) Đất sinh hoạt cộng đồng: Hiện trạng năm 2020 là 8,59ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

r) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Hiện trạng năm 2020 là 7,58ha. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 dự kiến là 12,53ha, tăng 4,95ha so với 2020;  

Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 7,58ha. 

Diện tích tăng được chu chuyển từ đất trồng cây hàng năm 3,90ha, đất 

trồng cây lâu năm 1,05ha.  

Đến năm 2021, đất khu vui chơi, giải trí công cộng được phân bố trên địa 

bàn phường Phú Mỹ 9,12ha, phường Mỹ Xuân 2,30ha, phường Hắc Dịch 

1,12ha.  

s) Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng năm 2020 là 9,81ha. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

t) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Hiện trạng năm 2020 là 

2.279,77ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với 

năm 2020.  

u) Đất phi nông nghiệp khác: Hiện trạng năm 2020 là 1,22ha. Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so với năm 2020.  

2.1.3. Đất chưa sử dụng  

Theo thống kê đất đai năm 2020, trên địa bàn thị xã Phú Mỹ còn 6,23ha 

đất chưa bố trí sử dụng, chiếm 0,02% DTTN, được phân bố chủ yếu trên địa bàn 

phường Phước Hòa. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích không thay đổi so 

với năm 2020. 

2.2. So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 với năm 2020 
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2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất tổng quát 

Bảng 9: So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất trước và sau kế hoạch năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

SDĐ năm 

2020 

Kế hoạch 

SDĐ năm 

2021 

So sánh 

tăng (+), 

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

  TỔNG DTTN (1+2+3)   33.302,11 33.302,11   

1 Đất nông nghiệp NNP 18.070,18 16.529,77 -1.540,41 

1.1 Đất trồng lúa LUA 468,32 448,57 -19,75 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 106,03 106,03   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.703,51 2.626,49 -77,01 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.785,15 8.380,74 -404,42 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 4.790,97 3.895,69 -895,28 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD       

1.6 Đất rừng sản xuất RSX       

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 693,30 572,88 -120,42 

1.8 Đất làm muối LMU 130,73 87,60 -43,13 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 498,19 517,79 19,60 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 15.225,69 16.766,10 1.540,41 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.702,04 1.702,13 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 42,23 43,05 0,82 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 4.841,53 5.146,57 305,05 

2.4 Đất khu chế xuất SKT       

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 64,51 64,51   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 168,99 1.003,23 834,24 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 622,89 630,84 7,96 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 142,89 142,89   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã 
DHT 2.796,03 2.975,84 179,80 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,42 0,42   

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL       

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 115,25 135,05 19,80 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 566,15 608,18 42,03 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.149,80 1.243,19 93,39 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,79 13,79   

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức SN DTS 2,74 42,96 40,22 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG       

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 245,17 253,25 8,08 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 56,80 56,80   

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 387,49 391,49 4,00 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,59 8,59   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 7,58 12,53 4,95 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,81 9,81   

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.090,68 2.090,68   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 189,09 189,09   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,22 1,22   

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,23 6,23   

4 Đất khu công nghệ cao* KCN       

5 Đất khu kinh tế* KKT       

6 Đất đô thị* KDT 18.648,71 18.648,71   

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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2.2.2. Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021, phân theo đơn vị hành chính 

Bảng 10: Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021, phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Phường 

Phú Mỹ 

Phường 

Mỹ 

Xuân 

Phường 

Tân 

Phước 

Phường 

Phước 

Hòa 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hải 

Phường 

Hắc 

Dịch 

Xã Tóc 

Tiên 

Xã 

Châu 

Pha 

Xã 

Sông 

Xoài 

(a) (b) (c) (d)=(1+2..) (e) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

  TỔNG DTTN (1+2+3)   33.302,11 100,00 3.171,63 3.911,01 2.974,05 5.384,29 2.946,12 2.211,18 3.207,72 3.356,58 3.217,34 2.922,19 

1 Đất nông nghiệp NNP 16.529,77 49,64 503,67 1.275,87 811,25 660,02 2.117,58 1.449,86 2.564,94 2.349,09 2.436,32 2.361,18 

1.1 Đất trồng lúa LUA 448,57 1,35 0,00 9,02 71,88 48,34 35,69 135,99 2,68   107,32 37,66 

   Trong đó: Đất chuyên lúa nước LUC 106,03 0,32 0,00               106,03   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.626,49 7,89 112,18 124,01 138,84 164,26 206,79 324,88 52,22 372,26 898,59 232,46 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.380,74 25,17 291,56 661,65 415,70 209,23 396,21 248,83 2.278,77 1.380,71 692,37 1.805,72 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3.895,69 11,70 93,82 301,16 162,16 96,74 1.326,86 629,22   569,26 716,46   

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                         

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 572,88 1,72 6,10 180,02 20,72 133,43 96,02 89,33 3,05 18,69 21,58 3,93 

1.8 Đất làm muối LMU 87,60 0,26     1,95 8,01 56,02 21,61         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 517,79 1,55             228,21 8,17   281,41 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 16.766,10 50,35 2.667,96 2.635,14 2.162,80 4.718,04 828,53 761,32 642,79 1.007,49 781,02 561,01 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.702,13 5,11 96,11 6,42 61,68 1.017,58 67,71 248,25   118,10 66,35 19,94 

2.2 Đất an ninh CAN 43,05 0,13 3,16 0,32 0,07 0,46 0,04   38,88   0,11   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 5.146,57 15,45 996,76 1.399,29 1.253,44 1.259,74 104,87   112,46   10,00 10,00 

2.4 Đất khu chế xuất SKT                         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 64,51 0,19               64,51     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1.003,23 3,01 37,26 27,34 91,54 825,12   1,26 15,36 3,32 1,69 0,33 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 630,84 1,89 66,83 23,94 96,11 233,25 33,10 35,85 3,20 116,12 11,59 10,84 

2.8 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 142,89 0,43                 142,89   

2.9 
Đất phát triển hạ tầng (quốc gia, 

tỉnh, thị xã, xã) 
DHT 2.975,84 8,94 628,04 525,89 193,06 420,28 113,87 132,90 181,21 153,68 243,48 383,44 

a Đất cơ sở văn hóa DVH 14,74 0,04 3,76 0,89   0,72 1,48 2,22 3,07   1,01 1,60 

b Đất cơ sở y tế DYT 5,53 0,02 3,40 0,08 0,64 0,18 0,14 0,31 0,25 0,14 0,20 0,19 

c Đất cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 98,02 0,29 17,29 14,52 5,46 5,63 3,01 13,31 10,31 18,98 5,80 3,72 

d Đất cơ sở thể dục thể thao DTT 23,66 0,07 6,48 1,97 5,50   2,56     1,48 3,81 1,85 

e Đất cơ sở khoa học và công nghệ DKH                         

f Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 12,78 0,04               12,78     

g Đất giao thông DGT 2.282,94 6,86 580,11 489,35 156,95 378,23 92,08 85,86 160,91 112,67 115,63 111,14 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Phường 

Phú Mỹ 

Phường 

Mỹ 

Xuân 

Phường 

Tân 

Phước 

Phường 

Phước 

Hòa 

Xã Tân 

Hòa 

Xã Tân 

Hải 

Phường 

Hắc 

Dịch 

Xã Tóc 

Tiên 

Xã 

Châu 

Pha 

Xã 

Sông 

Xoài 

(a) (b) (c) (d)=(1+2..) (e) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

h Đất thủy lợi DTL 427,48 1,28 1,16 11,73 4,06 5,82 2,47 9,44 5,56 7,10 115,98 264,15 

k Đất công trình năng lượng DNL 96,35 0,29 12,56 3,83 19,86 28,01 10,41 21,68         

l 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,72 0,00 0,30     0,15 0,06   0,09 0,04 0,08   

m Đất chợ DCH 13,62 0,04 2,97 3,52 0,60 1,54 1,66 0,08 1,02 0,49 0,96 0,79 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,42 0,00         0,42           

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL                         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 135,05 0,41 5,00 6,83 3,93 4,04       115,25     

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 608,18 1,83         97,31 119,11   114,48 166,81 110,47 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.243,19 3,73 401,58 295,33 152,82 143,01     250,45       

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,79 0,04 4,69 0,48 0,71 2,86 0,41 0,71 0,37 1,60 1,53 0,42 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 42,96 0,13 42,25     0,03   0,58 0,10       

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 253,25 0,76 105,65 14,74 17,11 29,35 47,30 5,46 7,22 17,36 2,53 6,54 

2.19 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD 56,80 0,17 3,20 5,87 3,52 2,79 2,26 4,02 5,45 25,62 2,28 1,79 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
SKX 391,49 1,18 2,17 57,66 86,44       6,38 135,08 103,75   

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 8,59 0,03 0,99 0,90 4,12 0,17   0,15 0,13 0,62 1,40 0,11 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 12,53 0,04 9,12 2,30         1,12       

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 9,81 0,03 1,02 0,69 1,01 6,38 0,10 0,28 0,05   0,04 0,25 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.090,68 6,28 264,14 267,14 196,45 730,27 325,46 211,67 19,20 32,90 26,57 16,89 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 189,09 0,57     0,78 42,71 35,68 1,08   108,84     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,22 0,00             1,22       

3 Đất chưa sử dụng CSD 6,23 0,02       6,23             

4 Đất khu công nghệ cao* KCN                         

5 Đất khu kinh tế* KKT                         

6 Đất đô thị* KDT 18.648,71 56,00 3.171,63 3.911,01 2.974,05 5.384,29     3.207,72       

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 
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3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Bảng 11: Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Phường 

Phú 

Mỹ 

Phường 

Mỹ 

Xuân 

Phường 

Tân 

Phước 

Phường 

Phước 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hải 

Phường 

Hắc 

Dịch 

Xã Tóc 

Tiên 

Xã 

Châu 

Pha 

Xã 

Sông 

Xoài 

(a) (b) (c) (d)=(1+2..) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp 
NNP/PNN 1.540,41 129,45 282,02 28,64 912,99 81,59 12,51 26,99 32,15 19,96 14,11 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 7,15 0,00 0,10 1,37 1,62 1,20 1,66 0,10   1,00 0,10 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 77,01 20,12 23,92 3,15 2,18 1,40 4,02 0,43 8,58 9,00 4,20 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 397,42 96,34 187,11 13,35 14,51 10,49 5,82 26,46 23,56 9,96 9,81 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 895,28 12,99 69,26 10,76 787,56 14,71           

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 120,42   1,62   85,50 32,28 1,02         

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 43,13       21,63 21,50           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                       

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong 

nội bộ đất nông nghiệp 
  5,00     1,00 1,00 0,70 2,00 0,10   0,10 0,10 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm 
LUA/CLN 5,00     1,00 1,00 0,70 2,00 0,10   0,10 0,10 

3 
Đất phi nông nghiệp không phải là đất 

ở chuyển sang đất ở 
PKO/OCT                   
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4. Diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

Bảng 12: Diện tích đất cần thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Phường 

Phú 

Mỹ 

Phường 

Mỹ 

Xuân 

Phường 

Tân 

Phước 

Phường 

Phước 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hòa 

Xã 

Tân 

Hải 

Phường 

Hắc 

Dịch 

Xã Tóc 

Tiên 

Xã 

Châu 

Pha 

Xã Sông 

Xoài 

(a) (b) (c) (d)=(1+2+…) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.314,19 84,66 259,23 24,59 843,92 70,46 7,16 3,84 0,00 9,70 10,63 

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,08 0,00 0,00 1,20 0,62 0,20 0,06 0,00   0,00   

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 50,32 10,00 23,70 2,90 1,00 0,30 2,56 0,36   5,50 4,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 261,59 61,67 164,65 9,73 6,24 1,47 3,52 3,48 0,00 4,20 6,63 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 895,28 12,99 69,26 10,76 787,56 14,71           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                       

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                       

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 61,79   1,62   26,87 32,28 1,02         

1.8 Đất làm muối LMU 43,13       21,63 21,50           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH                       

2 Đất phi nông nghiệp PNN 12,04 9,32 0,86 0,40 0,30 0,13 0,10 0,23   0,30 0,40 

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 0,93         0,13 0,10     0,30 0,40 

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 11,11 9,32 0,86 0,40 0,30     0,23       
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IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường 

- Có chính sách ưu tiên phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có 

hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất, tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm 

thực tế cho nông dân, đặc biệt là kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới. 

- Có biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu các tác động ô nhiễm môi 

trường đất; tăng cường công tác quản lý việc đánh giá tác động môi trường, cam 

kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, thường xuyên kiểm 

tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

 - Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa 

bàn; Xây dựng chương trình quản lý môi trường, nâng cao năng lực quản lý bảo 

vệ môi trường; chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; quản lý 

chất thải công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quản lý môi trường nông nghiệp và 

nông thôn, đô thị và các khu dân cư tập trung; quản lý chất thải y tế độc hại; 

quản lý môi trường các nguồn tài nguyên như: nước, đất, không khí. 

 - Trước mắt cần chú trọng vào các hoạt động như: bảo vệ nguồn nước 

sông, hồ trên địa bàn gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải, hạn 

chế tối đa những hoạt động có thể gây ô nhiễm nguồn nước; phát triển nông 

nghiệp bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, kiểm soát ngày càng chặt 

chẽ hơn các yếu tố đầu vào trong sản xuất đáp ứng yêu cầu sạch, an toàn; đảm 

bảo tỷ lệ che phủ cây xanh và bảo vệ tốt diện tích rừng ở các khu vực xung yếu 

theo quy hoạch; hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng hóa chất gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước; xúc tiến xây dựng các cơ sở xử lý chất thải, nước thải cho các 

khu đô thị, cụm công nghiệp theo quy định; xây dựng các hệ thống thủy lợi đa mục 

tiêu, kiểm soát khai thác nước ngầm để hạn chế tình trạng khai thác quá mức. 

- Trong phát triển công nghiệp cần ưu tiên những ngành công nghiệp có 

giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường; các ngành công nghiệp chuyên 

sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao như: sản xuất các sản phẩm, 

linh kiện điện, điện tử, chất bán dẫn, máy vi tính, sản xuất các thiết bị cơ khí 

chính xác,… 

- Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, nhất 

là những khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát 

chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, đất sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp.  
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai 

theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, nhất là những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp trái phép; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng 

không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích; giải quyết kịp thời, hiệu quả các 

trường hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai và các quy định 

về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đất đúng mục đích, 

tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

2.1 Giải pháp về chính sách 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quy định công khai các dự án đầu tư sẽ triển 

khai trong năm 2021 để cộng đồng và mọi người dân cùng kiểm tra giám sát. 

- Điều chỉnh các quy định có liên quan đến giải phóng mặt bằng phù hợp 

với tình hình mới nhằm thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 

- Đề xuất các khu vực có thể thực hiện các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực 

y tế, giáo dục, văn hóa để các nhà đầu tư tham gia đầu tư những công trình y tế, 

giáo dục, văn hóa đạt chuẩn theo quy định.  

- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực của chủ đầu tư, trách nhiệm 

của cơ quan giám sát trong việc thực hiện các công trình, dự án; nâng cao chất 

lượng công trình thông qua quản lý đấu thầu theo quy định nhằm lựa chọn những 

đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng có uy tín, có năng lực và kinh nghiệm. 

- Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thực hiện 

kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, bao gồm: lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất phải 

theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật; giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện kế hoạch, kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các phòng giao dịch một cửa ở các 

ngành, các cấp chính quyền; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức 

phù hợp với nhu cầu phát triển.  

- Vận dụng linh hoạt và thực hiện nhất quán các cơ chế chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính các lĩnh 

vực đất đai. 
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2.2. Giải pháp về nguồn lực, vốn đầu tư 

- Cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các dự án 

theo Kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đảm bảo tính khả thi của kế 

hoạch sử dụng đất. 

- Rà soát, đánh giá đúng các đối tượng sử dụng đất, đặc biệt là các đối 

tượng thuê đất. Tiếp tục rà soát tăng cường quản lý về đất đai đối với các tổ 

chức, cá nhân thuê đất. 

- Khuyến khích đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm áp lực cho 

nguồn ngân sách Nhà nước. 

- Thực hiện chính sách khai thác quỹ đất một cách hợp lý, phát huy tiềm 

năng; tăng cường thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất 

nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất, chọn những vị trí có 

khả năng tạo giá trị kinh tế cao, hấp dẫn đầu tư để tiến hành bồi thường tạo quỹ 

đất sạch và tổ chức đấu giá nhằm điều tiết giá trị gia tăng từ đất, lấy vốn để đầu 

tư lại các công trình hạ tầng. 

- Tập trung huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các 

công trình, dự án từ các nguồn vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn 

liên doanh liên kết, vốn tự có của nhân dân. 

 2.3. Giải pháp về công nghệ 

- Tăng cường đổi mới cơ chế và hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực khoa 

học công nghệ và môi trường phù hợp với địa phương, tạo môi trường cho hoạt 

động khoa học và công nghệ, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. 

- Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giám sát, quản lý, thực hiện KHSDĐ. 

- Ứng dụng các công nghệ mới (GIS, viễn thám) vào công tác địa chính và 

quản lý đất đai, tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương 

trình ứng dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ 

công nghệ vận hành. 

- Tăng cường sử dụng mạng thông tin đất đai và kết nối mạng hệ thống các 

cơ quan quản lý đất đai từ tỉnh xuống các xã/phường và các đơn vị có liên quan, 

đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, các dự án. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác lập KHSDĐ 
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(viễn thám, GIS…), nhất là các chương trình giúp nâng cao năng suất và chất 

lượng công tác lập kế hoạch, giúp triển khai nhanh và đồng bộ về kế hoạch giữa 

các cấp. 

- Trang bị đồng bộ và kịp thời các thiết bị máy móc đáp ứng nhu cầu của 

công tác chuyển giao công nghệ mới vào quản lý sử dụng đất và lập KHSDĐ. 

2.4. Giải pháp tổ chức thực hiện 

2.4.1. Công bố kế hoạch sử dụng đất  

- Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được phê duyệt, tổ chức ngay hội 

nghị công bố theo quy định và trên mạng thông tin của thị xã. Việc công bố 

được thực hiện như sau: 

+ Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tại trụ sở UBND thị xã (nơi 

tiếp Công dân), trụ sở UBND các xã, phường. 

+ Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên trang thông tin điện tử 

của thị xã, tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

+ Tại các cuộc họp khu phố, ấp có nội dung triển khai Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021. 

- Đối với nhu cầu sử dụng đất cần thực hiện nhưng chưa có trong kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 thì Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng 

họp, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh chấp thuận cho 

thực hiện trong năm 2021 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 theo 

quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. 

2.4.2. Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý đất đai  

- Thực hiện nghiêm KHSDĐ để công tác KHSDĐ thực sự trở thành công 

cụ quản lý nhà nước về đất đai. Việc xem xét nhu cầu sử dụng đất cho các đối 

tượng phải dựa trên cơ sở QH, KHSDĐ đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt. Hạn chế tối đa mặt tiêu cực làm thay đổi định hướng QH, KHSDĐ, làm 

cho công tác QH, KHSDĐ phải bị động để điều chỉnh, bổ sung.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nắm vững Luật 

Đất đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi 

trường. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển 

mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh 

tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ. Cập nhật kịp thời những thay đổi về thị 

trường đất đai để có kế hoạch đền bù thoả đáng giúp sử dụng đất đúng theo kế hoạch. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong quá trình thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất và triển khai trên từng địa phương, từng địa bàn, nhất 

là các địa bàn trọng điểm. Ưu tiên xây dựng các khu đất theo kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 và phải xây dựng trên nền bản đồ địa chính để tạo thuận lợi cho 

việc giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng. 

- Công trình hạ tầng phải được ưu tiên để tăng lực hút đầu tư, phát triển 

mạnh kinh tế, nhất là các tuyến đường vành đai, đường trục phục vụ đắc lực vận 

tải các mặt hàng chiến lược ra ngoài vùng. Kết hợp tốt giữa đầu tư từ nguồn 

ngân sách với vốn của doanh nghiệp vào xây dựng các cụm công nghiệp, dân 

cư, các công trình trọng điểm về cơ sở hạ tầng, với vốn xã hội hoá về xây dựng 

cơ sở vật chất như trường, bệnh viện, cơ sở văn hoá - thể thao. Riêng các công 

trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và nội thị, cần phát huy mạnh mẽ 

phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. 

- Khi giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến năng lực thực hiện các dự án 

của chủ đầu tư, để đảm bảo triển khai đúng tiến độ và khả thi. Chuyển dần các 

cơ sở sản xuất xen kẽ trong các khu dân cư vào các cụm công nghiệp. Không 

giải quyết giao đất hoặc cho thuê đất để sản xuất công nghiệp trong các khu dân 

cư. Chấm dứt tình trạng chôn cất rải rác ngoài các khu được quy hoạch làm 

nghĩa trang, nghĩa địa.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo 

KHSDĐ nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm, đồng thời phát hiện và kiến nghị 

điều chỉnh những bất hợp lý trong QH, KHSDĐ nhằm sử dụng đất đai hợp lý 

với hiệu quả kinh tế cao. Có biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm các trường hợp 

vi phạm, không thực hiện đúng QH, KHSDĐ. Thường xuyên kiểm tra tiến độ 

đầu tư dự án và thu hồi các dự án chậm triển khai. 

- Phát triển thị trường bất động sản, tạo và quản lý chặt chẽ quỹ đất sạch, 

kiểm soát giá cho thuê đất tại các cụm công nghiệp; có biện pháp ngăn chặn, xử 

lý tình trạng đầu cơ đất trong các cụm công nghiệp và các sai phạm trong quản 

lý đất sạch. 

2.4.3. Trách nhiệm các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, giám sát, điều chỉnh, bổ 

sung, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo luật định. Công khai Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 theo quy định.  Đảm bảo quyền lợi người dân trong khu vực 

triển khai dự án theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013. Tiến hành thanh 

tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 theo quy định. 



76 
 

- Các xã, phường căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để triển khai 

và thông báo rộng rãi đến người dân biết, thực hiện. Kịp thời phát hiện việc sử 

dụng đất không theo kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp báo cáo về UBND thị xã 

(thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xử lý. 

- Đề nghị các Sở, ngành tỉnh, Tổ chức, Doanh nghiệp căn cứ vào Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 triển khai thực hiện Dự án, công trình đúng theo tiến độ 

đã đăng ký; tránh “treo” dự án ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. 

- Các Phòng, ban thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 đạt hiệu quả cao.   
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ được xây dựng trên cơ 

sở: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ 

cuối (2016-2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 

06/9/2018 của Chính phủ); Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

cập nhật kế hoạch sử dụng dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất thị xã Phú Mỹ (Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Phú Mỹ 

(Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu) và Nhu cầu sử dụng đất năm 2021 của các ngành, lĩnh vực. 

Kết quả đến năm 2021: 

- Đất nông nghiệp còn 16.529,77ha, chiếm 49,64% DTTN, giảm 

1540,41ha so với năm 2020;  

- Đất phi nông nghiệp bố trí 16.766,10ha, chiếm 50,35% DTTN, tăng 

1540,41ha so với năm 2020;  

- Đất chưa sử dụng còn 6,23ha, chiếm 0,02% DTTN, không thay đổi so 

với năm 2020. 

Kết quả của phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đã thể hiện cụ thể, 

chi tiết các công trình, dự án, diện tích các loại đất cần chuyển mục đích, diện 

tích đất cần thu hồi. 

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được xây dựng đảm bảo đáp 

ứng đủ nhu cầu đất đai để phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn 

Thị xã, đồng thời các chỉ tiêu sử dụng đất trong năm đã được xác định cụ thể 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường đúng theo quy định của Thông tư số 

số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy 

định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.  

2. Kiến nghị 

Để đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện với các mục tiêu cụ thể 

đối với từng ngành, từng lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của thị xã 

một cách vững chắc, đồng thời làm cơ sở pháp lý để thực hiện tốt chức năng 

quản lý nhà nước về đất đai và tạo điều kiện để người sử dụng đất chủ động 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND thị xã Phú Mỹ kiến nghị:  

- Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét thông qua và phê duyệt kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ để có cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao 
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đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cũng như có cơ sở 

pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 

góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của thị xã. 

- Đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn 

vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, 

văn hóa, thể thao… nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và 

nâng cao đời sống của nhân dân. 

 

HỆ THỐNG BIỂU  

(Theo quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập kế hoạch sử dụng đất) 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu 

1 Biểu 01/CH 
Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Biểu 02/CH 
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Biểu 06/CH 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Biểu 07/CH 
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 

của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Biểu 08/CH 
Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của thị xã Phú Mỹ, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Biểu 10.1/CH 

Danh mục các công trình, dự án dự kiến thực hiện 

trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Biểu 10.2/CH 

Danh mục các khu đất dự kiến đấu giá, đấu thầu 

quyền sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Biểu 13/CH 
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 


