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I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT. 

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất 

đặc biệt không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi 

trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và 

an ninh, quốc phòng.  Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 đã quy định "Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch 

và pháp luật, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả". 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có một ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng không chỉ trong giai đoạn trước mắt mà cả lâu dài. Quy hoạch sử 

dụng đất được tiến hành nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy 

hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn lãnh thổ, xác lập sự ổn định về mặt 

pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về đất đai, làm cơ sở để tiến hành giao 

đất, cho thuê đất... và đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt 

là đảm bảo an toàn lương thực quốc gia và môi trường sinh thái của cả nước. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011-2015) huyện Sốp Cộp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2180/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 và Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020, 

lập KHSDĐ năm 2017 huyện Sốp Cộp  được lập và được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2017. Qua các năm triển 

khai thực hiện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã cơ bản giải quyết đáp 

được nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành, cho các mục tiêu dân sinh, 

kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện thời kỳ 2011-2020. 

Thực hiện Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Chỉ 

thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, 

giải pháp triển khai đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050; Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 về việc 

lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 cấp huyện; Công văn số 2836/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; 

lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập KHSD đất năm 2021 cấp 

huyện; Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành 

chính cấp huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; lập KHSD đất 5 năm (2021-

2025) tỉnh Sơn La; lập QHSD đất giai đoạn (2021-2025) tầm nhìn đến năm 

2050 và lập KHSD đất năm 2022 cấp huyện, Ủy ban nhân dân huyện Sốp Cộp 

tiến hành lập "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 



năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sốp Cộp” để đảm bảo 

tính thống nhất về quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế, thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội , ổn định và phát 

triển các khu dân cư đô thị, nông thôn…và các vùng chuyên canh sản xuất 

nông nghiệp. 

1. Mục tiêu 

- Đánh giá đầy đủ tình hình sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất kỳ trước, các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất. Xác định định hướng sử dụng đất để từ đó xây dựng phương án quy 

hoạch sử dụng đất phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

đảm bảo hài hoà các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với quy hoạch 

tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

-  Là cơ sở pháp lý quan trọng để  thực hiện giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất… phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã 

hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. 

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

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế liên quan đến đất đai và các 

khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến từng đơn vị hành chính 

cấp xã. 

- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phù hợp với phương 

hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022: 

+  Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2021; 

+ Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp 

huyện,  cấp xã, trong năm kế hoạch 2022. Xác định vị trí, diện tích đất phải 

thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vì mục đích Quốc phòng, 

an ninh, thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng 

trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

+ Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các 

loại đất phải xin phép trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã; 

+ Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

2. Phạm vi thực hiện   

Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thực hiện trên toàn bộ diện tích tự 

nhiên trong địa giới hành chính huyện Sốp Cộp gồm 08 xã với các loại đất 

nông nghiệp, phi nông nghiệp và chưa sử dụng. 



II. CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021 – 

2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

NĂM 2022 HUYỆN SỐP CỘP. 

1. Cơ sở pháp lý  

 - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, 

Điều 53, 54; 

- Luật Đất đai năm 2013; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi bổ sung một 

số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

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

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

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

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

- Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn 

La đến năm 2020; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

các nhiệm vụ, giải pháp triển khai đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

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

Tài nguyên và Môi trường về việc quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

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

và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/9/2020 của Tổng cục 

Quản lý đất đai về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; 

- Công văn số 2836/UBND-KT ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; lập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và lập KHSD đất năm 2021 cấp huyện. 

- Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lập phương án phân bổ và 

khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành 

chính cấp huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; lập KHSD đất 5 năm (2021-



2025) tỉnh Sơn La; lập QHSD đất giai đoạn (2021-2025) tầm nhìn đến năm 

2050 và lập KHSD đất năm 2022 cấp huyện. 

2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ.  

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

nguyên và Môi trường Quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn 

hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục – đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm 

kỳ 2020 - 2025; 

- Căn cứ danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 

2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại các Nghị quyết: 

Nghị quyết số 132 ngày 17/7/2019, Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 

05/12/2019, Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 

- Căn cứ danh mục dự án nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 

3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La 

thông qua tại các Nghị quyết: Nghị quyết số 131 ngày 17/7/2019, Nghị quyết 

số 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019, Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 

30/6/2020, Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 31/7/2020, Nghị quyết số 

250/NQ-HĐND ngày 09/12/2020; 

- Căn cứ các Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 05/12/2019; 251/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Sơn La về việc Điều chỉnh, huỷ bỏ 

việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã 

được HĐND tỉnh thông qua; 

- Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000 

thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025; 

- Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Sơn 

La phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cục bộ sử dụng đất lô DV-05 thuộc hồ sơ 

điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp, 

huyện Sốp Cộp đến năm 2025; 

- Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sốp Cộp; 

- Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn 

hoá tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 2150/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển GTVT 



tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 

2017-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt Đề án phát triển thể dục, thể thao quần chúng tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc phê duyệt Đề án Phát triển vùng nguyên liệu cà phê gắn với chế 

biến, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

- Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt Đề án Phát triển lĩnh vực trồng trọt theo hướng an toàn bền 

vững, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

- Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND huyện 

Sốp Cộp về việc phê duyệt đồ án Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu vực cầu Nậm Lạnh - Nậm Ca, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp; 

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

huyện Sốp Cộp về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương; 

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, 2014, 2019, thống kê đất đai năm 

2015, 2020 của huyện Sốp Cộp; 

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Sốp Cộp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011-2015) huyện Sốp Cộp; 

- Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sốp Cộp; 

- Báo cáo số 1210/BC-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện Sốp 

Cộp về Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - 

an ninh năm 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2021; 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp năm 2022; 

- Kết quả thu thập nhu cầu sử dụng đất năm 2022 của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện. 



- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Sốp Cộp; 

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sốp Cộp;  

- Các loại bản đồ có liên quan: bản đồ kiểm kê đất đai, bản đồ quy 

hoạch rừng, bản đồ quy hoạch xây dựng... 

- Niên giám thống kê tỉnh Sơn La năm 2020; 

- Các tài liệu khác có liên quan. 

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

Tổng diện tích tự nhiên (DTTN) năm 2020 huyện Sốp Cộp là 

147.224,6 ha bao gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã. Xã có diện tích lớn nhất là 

Mường Lèo 37.575,71 ha, chiếm 25,52% DTTN của huyện, xã Sốp Cộp nhỏ 

nhất huyện với 4.379,16 ha, chiếm 2,97% DTTN của huyện.  

Cụ thể: 

- Đất nông nghiệp có 101.322,02 ha, chiếm 68,82% tổng DTTN; 

- Đất phi nông nghiệp có 2.194,0 ha, chiếm 1,49% tổng DTTN; 

- Đất chưa sử dụng có 43.708,60 ha, chiếm 29,69% tổng DTTN; 

3.1. Đất nông nghiệp: 

Đất nông nghiệp của huyện có 101.322,02 ha, chiếm 68,82% DTTN. 

Xã có nhiều đất nông nghiệp là Mường Lèo với 22.448,65 ha, Sốp Cộp là đơn 

vị có ít đất nông nghiệp nhất huyện với 4.107,66 ha. Các loại đất trong đất 

nông nghiệp: 

Bảng 01: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp năm 2020 

Số 

TT 
Loại đất Diện tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

1 Đất nông nghiệp 101.322,02 100 

1.1 Đất trồng lúa 7.114,56 7,02 

 Tr.đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.094,58 15,39 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 20.860,89 20,59 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 1.463,17 1,44 

1.4 Đất rừng phòng hộ 32.428,79 32,01 

1.5 Đất rừng đặc dụng 5.838,19 5,76 

1.6 Đất rừng sản xuất 33.150,13 32,72 

 Tr.đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 29.298,43 88,38 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 464,52 0,46 

1.8 Đất làm muối - - 

1.9 Đất nông nghiệp khác 1,77 0,00 

 



3. 2. Đất phi nông nghiệp 

Toàn huyện hiện có 2.194,0 ha, chiếm 1,49% tổng diện tích tự nhiên 

của huyện. Cơ cấu các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau: 

Bảng 02: Diện tích, cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2020 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Tổng diện 

tích 

Cơ 

cấu 

(%) 

2 Đất phi nông nghiệp 2.194,0 100 

2.1 Đất quốc phòng 160,94 7,34 

2.2 Đất an ninh 1,51 0,07 

2.3 Đất khu công nghiệp - - 

2.4 Đất cụm công nghiệp - - 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 1,42 0,06 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,52 0,07 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản - - 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 10,79 0,49 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 923,73 42,10 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh - - 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng - - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 3,12 0,14 

2.13 Đất ở tại nông thôn 322,53 14,70 

2.14 Đất ở tại đô thị 32,28 1,47 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 11,73 0,53 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 2,12 0,10 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao - - 

2.18 Đất tín ngưỡng 0,41 0,02 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 720,93 32,86 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng 0,98 0,04 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác - - 

3.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện tại Sốp Cộp có 43.708,60 ha đất chưa sử dụng, chiếm 29,69% 

tổng diện tích tự nhiên của huyện, những xã có diện tích đất chưa sử dụng lớn 

như Mường Lèo 14.682,67 ha, Mường Và 14.949,72 ha, Mường Lạn 9.877,06 

ha,... Diện tích này là đất dốc trên 250 chủ yếu là các cây thân gỗ mọc rải rác 

và các cây lùm bụi, nhưng đây vẫn là quỹ đất có tiềm năng lớn cần được khai 

thác đưa vào sử dụng trong giai đoạn tới, trong đó đặc biệt chú ý đưa vào quy 

hoạch phát triển lâm nghiệp. 



IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 

đầu (2011-2015) huyện Sốp Cộp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2180/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 (được lập theo quy định của Luật Đất 

đai năm 2003). Sau khi được phê duyệt huyện đã tiến hành triển khai thự hiện 

theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện do 

bị tác động của nhiều yếu tố: Kinh tế thay đổi, nhu cầu sử dụng đất thay đổi, 

chính sách thay đổi….đã làm cho quy hoạch sử dụng đất kỳ trước không còn 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. UBND huyện đã thực hiện 

việc Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020, lập KHSDĐ năm 2017 theo đúng 

quy định và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 947/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2017. Vì vậy, để đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

kỳ trước, số liệu dùng để đánh giá sẽ là số liệu từ nguồn điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 đã được phê duyệt tại quyết định số 947/QĐ-

UBND ngày 17/4/2017. Số liệu đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng 

đất kỳ trước của huyện Sốp Cộp được thể hiện chi tiết như sau: 

Bảng 03: Kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

 

SỐ 

TT 
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 

Diện tích 

Điều chỉnh 

QHSD đất 

đến năm 

2020 

Kết quả thực hiện năm 2020 

Diện tích 

 (ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

 giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

  TỔNG DT TỰ NHIÊN 147.342,0 147.224,62 (117,38) 99,92 

1 Đất nông nghiệp 106.248,62 101.322,02 (4.926,61) 95,36 

1.1 Đất trồng lúa 2.973,10 7.114,56 4.141,46 239,30 

  Đất chuyên trồng lúa nước 867,70 1.094,58 226,88 126,15 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 10.731,90 20.860,89 10128,99 194,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 2.495,49 1.463,17 -1032,32 58,63 

1.4 Đất rừng phòng hộ 44.269,00 32.428,79 -11840,21 73,25 

1.5 Đất rừng đặc dụng 8.576,80 5.838,19 -2738,61 68,07 

1.6 Đất rừng sản xuất 36.901,50 33.150,13 -3751,37 89,83 

  
Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên  
29.298,43 29298,43 - 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 295,40 464,52 169,12 157,25 

1.9 Đất nông nghiệp khác 5,43 1,77 -3,66 32,60 

2 Đất phi nông nghiệp 2.087,10 2.194,00 106,90 105,12 

2.1 Đất quốc phòng 302,20 160,94 -141,26 53,26 



2.2 Đất an ninh 1,51 1,51 0,00 100,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ 1,68 1,42 -0,27 84,23 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,70 1,52 -1,18 56,30 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
0,50 - -0,50 - 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 

đồ gốm 
12,83 10,79 -2,04 84,10 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
1.002,46 923,73 -78,73 92,15 

T
ro

n
g

 đ
ó
 

Đất giao thông 646,67 648,04 1,37 100,21 

Đất thuỷ lợi 74,47 59,22 -15,25 79,52 

Đất xây dựng cơ sở văn hóa 1,50 9,83 8,33 655,33 

Đất xây dựng cơ sở y tế 5,30 4,62 -0,68 87,17 

Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào 

tạo 
60,10 46,85 -13,25 77,95 

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể 

thao 
5,90 1,54 -4,36 26,10 

Đất công trình năng lượng 50,48 16,24 -34,24 32,17 

Đất công trình bưu chính viễn thông 3,09 1,57 -1,52 50,81 

Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,50 0,51 0,01 102,00 

Đất bãi thải, xử lý chất thải 19,00 4,24 -14,76 22,32 

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
133,40 130,13 -3,27 97,55 

Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 0,71 - -0,71 - 

Đất chợ 1,34 0,94 -0,40 70,15 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng 9,55 - -9,55 - 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 
 

3,12 3,12 - 

2.13 Đất ở tại nông thôn 339,85 322,53 -17,32 94,90 

2.14 Đất ở tại đô thị 47,14 32,28 -14,86 68,48 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 11,50 11,73 0,23 101,97 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
2,10 2,12 0,02 100,95 

2.18 Đất tín ngưỡng 
 

0,41 0,41 - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 342,41 720,93 378,52 210,54 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng 
 

0,98 0,98 - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác 10,67 - -10,67 - 

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG 39.006,29 43.708,60 4702,31 89,24 

 

 

 



V. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

5.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

a. Phương hướng phát triển 

- Phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tận dụng tốt các cơ hội phát triển của cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh; phát triển nhanh, hài hòa các thành phần kinh tế và các loại hình doanh 

nghiệp, lấy doanh nghiệp làm động lực phát triển chủ yếu.  

- Tăng cường đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chăm lo phát triển toàn diện con người, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển 

hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với 

biến đổi khí hậu.  

- Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả. Gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc 

phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

b. Mục tiêu tổng quát 

Thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với đẩy 

mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 

mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của các 

ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trở 

thành động lực mới cho tăng trưởng. Phát huy vai trò nền tảng của giá trị văn 

hóa; xây dựng xã hội dân chủ, tiến bộ, công bằng, văn minh; bảo đảm an sinh 

xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tăng 

cường quốc phòng, an ninh, xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương; nâng 

cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững ổn định chính 

trị và trật tự an toàn xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu 

Quốc gia giảm nghèo và chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

trung tâm hành chính huyện thành một thị trấn vùng biên, huy động tối đa nội 

lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã 

hội; duy trì tốc độ phát triển kinh tế bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát huy lợi thế, tập trung đẩy nhanh 

phát triển nông nghiệp và nông thôn, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; đảm bảo an sinh 

xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nguồn nhân 

lực tại chỗ, tạo thêm nhiều việc làm, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. 

 



5.2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng. 

5.2.1. Khu sản xuất nông nghiệp 

a. Khu vực chuyên trồng lúa nước 

Tổng diện đất chuyên trồng lúa nước 1.094,58 ha tập trung tại xã 

Mường Và, Púng Bánh, Dồm Cang...Đất chuyên trồng lúa nước phải được 

bảo vệ nghiêm ngặt trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ được 

chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào các mục đích khác được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc chuyển đổi phải tuân thủ 

nguyên tắc đảm bảo tiết kiệm, đúng diện tích, không ảnh hưởng đến năng 

suất, sản lượng, tưới tiêu cho diện tích còn lại,...Trong thời gian tới cần duy 

trì giống lúa nếp Tan Hin, Tan Nhe tại xã Nậm Lạnh và xã Mường Và đã 

được chứng nhận nhãn hiệu là “Nếp Mường Và - Sốp Cộp” nhằm hình thành 

vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; tạo điều kiện để đưa cơ giới 

hóa vào sản xuất, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, 

nhà doanh nghiệp và nông dân để có sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, 

giá trị hàng hóa. Định hướng sử dụng đất cho khu vực này như sau: 

+ Hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sang các 

mục đích khác; khuyến khích việc khai hoang mở rộng diện tích đất trồng lúa, 

cải tạo đất lúa khác thành đất chuyên trồng lúa nước. 

+ Canh tác đúng kỹ thuật, thực hiện luân canh, tăng vụ để nâng cao 

hiệu quả sản xuất, tăng hệ số sử dụng đất trên một đơn vị diện tích; cải tạo, 

làm tăng độ màu mỡ của đất, bảo vệ môi trường sinh thái. 

+ Việc chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm 

(rau, hoa màu các loại) phải phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng của địa phương và không ảnh hưởng tới mục đích trồng lúa sau này. 

Khi chuyển đổi phải đảm bảo không làm biến dạng mặt bằng, không làm thay 

đổi tính chất vật lý, hóa học của đất, không làm hư hỏng công trình thủy lợi, 

giao thông nội đồng đã được đầu tư trên đất đó. Việc chuyển đổi diện tích đất 

trồng lúa nước sang trồng cây hàng năm khác phải đảm bảo nguyên tắc vẫn có 

thể quay lại trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực khi cần thiết 

+ Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản 

xuất lúa và chính sách hỗ trợ người sản xuất lúa theo đúng Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

b. Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm 

Cây cà phê được xác định là cây trồng chủ đạo trong khu vực chuyên 

trồng cây công nghiệp lâu năm. Diện tích đất trồng cây cà phê tập trung chủ 

yếu trên địa bàn các xã: Sốp Cộp, Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Và, Nậm 

Lạnh. Định hướng sử dụng loại đất này như sau: 



- Đến năm 2030 huyện có 400,0 ha đất trồng cây cà phê phục vụ nhà 

máy chế biến cà phê công nghiệp quy mô lớn tại khu công nghiệp Mai Sơn, 

trong đó vùng nguyên liệu được cấp chứng nhận RA, 4C là 320,0 ha. Phát 

triển tái canh diện tích 40,0 ha tại các xã Sốp Cộp, Dồm Cang, Púng Bánh, 

Mường Và. Phát triển vùng sản xuất cà phê đặc sản diện tích 200,0 ha tại các 

xã Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Và. 

- Xây dựng vùng trồng cây công nghiệp liền vùng liền khoảnh, thuận 

lợi về giao thông thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình đưa 

giống cây trồng mới năng suất chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng 

với biến đổi khí hậu, áp dụng công nghệ thâm canh, công nghệ chế biến để có 

những sản phẩm chất lượng cao, tăng cường xúc tiến đầu tư, xây dựng thương 

hiệu để sản phẩm có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và tiến tới 

xuất khẩu.  

5.2.2. Khu lâm nghiệp 

Toàn huyện hiện có 71.417,11 ha đất rừng, chiếm 48,51% tổng diện 

tích tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cân bằng sinh thái, 

giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chế hạn hán, lũ ống, lũ quét. Định hướng sử 

dụng khu lâm nghiệp như sau: 

Quản lý bền vững tài nguyên rừng, đẩy mạnh công tác khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh có trồng bổ sung diện tích đất rừng với mục đích tăng giá trị kinh 

tế ngành và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến 

đổi khí hậu, nâng cao sinh kế cho người dân, tăng cường áp dụng cơ chế chi 

trả dịch vụ sinh thái rừng, đảm bảo lợi ích cho cả người sử dụng và người 

cung cấp dịch vụ sinh thái. Kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác và sử 

dụng hợp lý đa dạng sinh học, phát triển các dịch vụ sinh thái rừng. 

- Đối với rừng phòng hộ: bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; tái 

sinh có kết hợp trồng bổ sung; trồng mới rừng. Chuyển đổi một phần diện tích 

rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát 

triển rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo việc làm, nâng cao sinh kế cho 

cộng đồng các dân tộc thiểu số và phát triển kinh tế rừng.  

- Đối với rừng đặc dụng: Bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất rừng đặc 

dụng nhằm bảo tồn nguồn tài nguyên động, thực vật, đặc biệt là các nguồn 

gen động thực vật quý hiếm; phục hồi sinh thái các nhóm động thực vật trước 

đây đã có trong khu vực. 

- Đối với rừng sản xuất: Tập trung trồng rừng sản xuất trên phần diện 

tích quy hoạch lâm nghiệp, khoanh nuôi, tái sinh rừng vừa phủ xanh đất trống 

đồi trọc vừa đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Hình thành 

vùng nguyên liệu tập trung gỗ, tre,... gắn với các cơ sở chế biến. 

5.2.3. Khu phát triển công nghiệp 



Quy hoạch đến năm 2030 huyện có 01 cụm công nghiệp diện tích 20,0 

ha tại xã Dồm Cang, nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất cho các 

doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn góp phần tạo việc làm, tăng thu 

nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Định hướng sử dụng 

loại đất này như sau: 

- Phát triển công nghiệp gắn với thế mạnh của địa phương như chế biến 

bảo quản nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi... 

- Hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả xúc tiến đầu tư theo hướng xúc tiến đầu tư có trọng điểm. 

- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý chất 

thải, nước thải. 

5.2.4. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ 

Khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp đã được công nhận là đô thị 

loại V tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2017 của 

UBND tỉnh Sơn La. Bộ mặt đô thị của huyện đã từng bước phát triển theo 

hướng bền vững, cơ sở hạ tầng phù hợp, đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị đã 

có nhiều thay đổi, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm các xã biên giới 

phía Nam của tỉnh. Để đáp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới 

định hướng sử dụng đất cho khu đô thị - thương mại - dịch vụ như sau: 

- Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

theo hướng đồng bộ, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới, đặc biệt là chỉnh 

trang đô thị theo quy hoạch được duyệt  để đến năm 2025 xã Sốp Cộp được 

công nhận là Thị trấn Sốp Cộp với tổng diện tích tự nhiên là 4.379,16 ha, dân 

số hiện trạng 6.479 người, dự báo đến năm 2030 dân số khoảng 7.700 người, 

là thị trấn huyện lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện. 

- Xây dựng mạng lưới thương nghiệp huyện đủ năng lực cung ứng vật tư 

thiết yếu, hỗ trợ sản phẩm cho nông dân khi đông vụ, hạn chế ép giá bảo vệ sản 

xuất. Phát triển mô hình các tổ hợp dịch vụ thu mua- chế biến- tổ chức tiêu thụ 

sản phẩm để chủ động tìm đầu ra cho sản xuất; xây dựng ngành thương mại- 

dịch vụ thương mại thực sự trở thành cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Phát 

triển lưu thông buôn bán, trao đổi hàng hóa với nước CHDCND Lào thông 

qua cửa khẩu Lạnh Bánh thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện. 

- Khai thác đầu tư, hoàn thiện thêm hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa 

bàn tạo thuận lợi cho việc cung ứng nhiên liệu đáp ứng nhu cầu phát triển sản 

xuất và đời sống trong thời kỳ quy hoạch. 

- Tăng cường năng lực hoạt động các dịch vụ ngành tài chính, ngân 

hàng, vận tải, bưu chính viễn thông… để đạt tốc độ tăng trưởng cao, tăng tỷ 

trọng dịch vụ. 



5.2.5. Khu dân cư nông thôn 

Phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông thôn 

mới với mục tiêu chung là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước 

hiện đại; xây dựng các trung tâm xã, các điểm dân cư mới tạo động lực mới 

phát triển kinh tế xã hội cho khu vực nông thôn. Việc phát triển và bố trí các 

khu dân cư nông thôn phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế, xã hội, 

thuận tiện giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị, quốc phòng an ninh, thuận lợi 

trong sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể: 

- Quy hoạch khu trung tâm xã khang trang với đầy đủ các thiết chế hạ 

tầng xã hội, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, cơ sở y tế, nhà văn hóa, khu vui 

chơi giải trí, thể dục thể thao,... nhằm cải thiện, nâng cao đời sống người dân; 

từng bước sắp xếp lại các điểm dân cư ven theo các trục lộ giao thông chính. 

- Cải tạo, mở rộng các khu dân cư hiện có theo mô hình khép kín khu 

dân cư, hạn chế hình thành các khu dân cư mới độc lập, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư, giảm chi phí 

xây dựng mới. 

5.2.6. Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

- Khu ở: Do đặc thù của huyện miền núi nên khu dân cư sinh sống 

không tập trung do đó việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư gặp nhiều khó 

khăn, trong giai đoạn này định hướng chung sử dụng đất cho khu dân cư nông 

thôn là xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phù hợp với trình độ phát triển từng 

vùng, chú trọng quy hoạch xây dựng các điểm dân cư tập trung làm cơ sở phát 

triển nông thôn, giảm sự chênh lệch đời sống giữa nông thôn và thành thị. Để 

đạt được mục tiêu trên, định hướng sử dụng đất như sau:  

+ Đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất ở trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, 

hạn chế lấy vào đất sản xuất nông nghiệp cho năng suất cao. Bố trí quỹ đất 

cho xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn, các tuyến đường liên xã, liên 

bản, quỹ đất cho xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật như: cấp điện, cấp 

nước. Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới trường học, trạm y tế, nhà văn hoá,... 

+ Từng bước cải thiện điều kiện nhà ở khu vực nông thôn, tăng cường 

công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn phù hợp với quá trình đô thị 

hoá và đảm bảo giữ gìn bản sắc dân tộc. Có chính sách đào tạo, chuyển đổi 

nghề và hỗ trợ cho người dân không còn đất sản xuất nông nghiệp do chuyển 

sang các mục đích khác. 

- Khu làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: Xây dựng, khôi 

phục và khuyến khích đồng bào các dân tộc trong vùng phát triển các ngành 

nghề thủ công truyền thống, như mây tre đan, dệt thổ cẩm, sản xuất các nông 

cụ cầm tay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp,...vừa giải quyết công ăn việc 

làm cho người lao động và tăng thêm thu nhập. 



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

(Cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất nêu tại tiết 2.2.1 và tiết 2.2.2 điểm 2.2 

Mục II Phần này và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Nêu và luận 

chứng diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng, diện 

tích đất từ các mục đích khác chuyển sang trong kỳ quy hoạch). 

5.3.1. Đất nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 có 101.322,02 ha. Diện tích không thay đổi mục 

đích sử dụng là 92.383,45/101.322,02 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp có 141.569,87 ha, chiếm 

96,16% tổng diện tích tự nhiên, thực tăng 40.247,85 ha so với hiện trạng năm 

2020. Bao gồm:  

a) Đất trồng lúa 

Hiện trạng năm 2020 có 7.114,56 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 6.400,72/7.114,56 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 713,84 ha. Trong đó: 

- Giảm 38,84 ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:   2,58 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng:      12,03 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn:      2,80 ha; 

+ Đất ở tại đô thị:      21,43 ha. 

- Giảm do chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp    

675,0 ha. Cụ thể: 

+ Chuyển sang đất trồng cây lâu năm:    150,0 ha; 

+ Chuyển sang đất rừng phòng hộ:    305,0 ha; 

+ Chuyển sang đất trồng rừng sản xuất:   220,0 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa có 6.400,72 ha, chiếm 4,52% diện 

tích đất nông nghiệp, thực giảm 713,84 ha so với hiện trạng năm 2020. Trong 

đó: Đất chuyên trồng lúa nước: 

Hiện trạng năm 2020 có 1.094,58 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 1.064,90/1.094,58 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 29,68 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Giảm do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp cho các mục đích 

sau: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,40 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng:   5,35 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn:   2,50 ha; 

+ Đất ở tại đô thị:    21,43 ha. 



Đến năm 2030 diện tích đất chuyên trồng lúa nước có 1.064,90 ha, 

chiếm 16,64% diện tích đất trồng lúa, thực giảm 29,68 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 

b) Đất trồng cây hàng năm khác 

Hiện trạng năm 2020 có 20.860,89 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 13.488,32/20.860,89 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 7.372,57 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Giảm do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 372,60 ha cho các 

mục đích sau: 

 Đất quốc phòng:     95,65 ha; 

 Đất an ninh:      1,62 ha; 

 Đất cụm công nghiệp:    12,50 ha; 

 Đất thương mại, dịch vụ:    0,38 ha; 

 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  43,0 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng:    166,35 ha; 

 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  0,93 ha; 

 Đất ở tại nông thôn:    37,80 ha; 

 Đất ở tại đô thị:     12,07 ha; 

 Đất phi nông nghiệp khác:    2,30 ha. 

- Giảm do chuyển đổi mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp là 

6.999,97 ha cho các mục đích sau: 

 Đất trồng cây lâu năm: 1.600,00 ha (diện tích này chủ yếu để phát 

triển cây ăn quả lâu năm phân bố tại các xã); 

 Đất rừng phòng hộ: 1.895,0 ha; 

 Đất rừng đặc dụng: 422,60 ha; 

 Đất rừng sản xuất: 3.055,37 ha; 

 Đất nông nghiệp khác: 27,0 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 13.488,32 ha, 

chiếm 9,53% diện tích đất nông nghiệp, thực giảm 7.372,57 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

c) Đất trồng cây lâu năm 

Hiện trạng năm 2020 có 1.463,17 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 1.282,96/1.463,17 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 180,21 ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất quốc phòng:     71,86 ha; 

 Đất an ninh:      0,13 ha; 

 Đất cụm công nghiệp:    7,50 ha; 

 Đất thương mại, dịch vụ:    0,22 ha; 



 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:  3,0 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng:    39,19 ha; 

 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:  0,45 ha; 

 Đất ở tại nông thôn:    38,80 ha; 

 Đất ở tại đô thị:     6,10 ha; 

 Đất phi nông nghiệp khác:    0,10 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 1.750,0 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa: 150,00 ha. Chuyển một phần diện tích đất trồng 

lúa nương trên đất dốc sang trồng cây ăn quả tại các xã Sam Kha, Mường 

Lạn, Mường Và; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 1.600,00 ha. Chuyển sang trồng 

cây ăn quả tại các xã; 

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm có 3.032,96 ha, chiếm 

2,14% diện tích đất nông nghiệp, thực tăng 1.569,79 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

d) Đất rừng phòng hộ 

Hiện trạng năm 2020 có 32.428,79 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 32.094,47/32.428,79 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 334,32 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Giảm do chuyển sang mục đích phi nông nghiệp là 68,10 ha cho các 

mục đích sau: 

 Đất quốc phòng:    29,29 ha; 

 Đất thương mại, dịch vụ:   0,20 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng:   35,93 ha; 

 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,18 ha; 

 Đất ở tại nông thôn:   1,0 ha; 

 Đất bãi thải, xử lý chất thải:  1,50 ha. 

- Giảm do chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

là 266,22 ha do chuyển sang đất rừng sản xuất. 

Diện tích thay đổi tăng 15.181,40 ha do được chuyển từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:    305,0 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  1.895,0 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:    12.981,40 ha. 

Diện tích tăng để trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ 

sung rừng phòng hộ. 



Đến năm 2030 diện tích đất rừng phòng hộ có 47.275,87 ha, chiếm 

33,39% diện tích đất nông nghiệp, thực tăng 14.847,08 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 

e) Đất rừng đặc dụng 

Hiện trạng năm 2020 có 5.838,19 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 5.838,19/5.838,19 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 1.422,60 ha để mở rộng vùng đệm và trồng mới 

rừng đặc dụng tại các xã Dồm Cang, Púng Bánh, Sốp Cộp do được chuyển 

sang từ các loại đất: 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 422,60 ha; 

- Đất chưa sử dụng:   1.000,0 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất rừng đặc dụng có 7.260,79 ha, chiếm 

5,13% diện tích đất nông nghiệp, tăng 1.422,60 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

f) Đất rừng sản xuất 

Hiện trạng năm 2020 có 33.150,13 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 32.817,98/33.150,13 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 42,65 ha do chuyển sang mục đích phi nông 

nghiệp. Cụ thể: 

+ Đất quốc phòng:   13,53 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng:  28,80 ha 

+ Đất ở tại nông thôn:   0,32 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 30.795,42 ha do được chuyển từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:    220,0 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  3.055,37 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:   3,0 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ:   266,22 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:    26.961,33 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện các dự án trồng rừng sản xuất, trồng cây 

dược liệu dưới tán rừng tại các xã Mường Và, Mường Lèo, Nậm Lạnh và để 

trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng sản xuất. 

Đến năm 2030 diện tích đất rừng sản xuất có 63.613,40 ha, chiếm 

44,93% diện tích đất nông nghiệp, thực tăng 30.463,27 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 

g) Đất nuôi trồng thủy sản 



Hiện trạng năm 2020 có 464,52 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 459,04/464,52 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 5,48 ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất nông nghiệp khác:   0,02 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng:   1,36 ha 

 Đất ở tại nông thôn:   2,80 ha; 

 Đất ở tại đô thị:    1,30 ha; 

Đến năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 459,04 ha, chiếm 

0,32% diện tích đất nông nghiệp, thực giảm 5,48 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

h) Đất nông nghiệp khác 

Hiện trạng năm 2020 có 1,77 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 1,77/1,77 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 37,0 ha do được chuyển từ các loại đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  27,0 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:   9,86 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản:  0,02 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng:   0,08 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn:    0,04 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện các công trình dự án chăn nuôi gia súc (bò, 

lợn) quy mô tập trung trang trại tại các xã Dồm Cang, Mường Và, Nậm Lạnh. 

Đến năm 2030 đất nông nghiệp khác có 38,77 ha, chiếm 0,03% diện 

tích đất nông nghiệp, thực tăng 37,0 ha so với hiện trạng năm 2020. 

5.3.2. Đất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 có 2.194,0 ha. Diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng so với năm hiện trạng là 2.164,84 ha. Đến năm 2030 diện tích đất phi 

nông nghiệp có 2.964,75 ha, chiếm 2,01% tổng diện tích tự nhiên, thực tăng 

770,75 ha so với hiện trạng năm 2020. 

Bao gồm: 

a. Đất quốc phòng 

Hiện trạng năm 2020 có 160,94 ha. Diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng so với năm hiện trạng là 157,94 ha.  

Diện tích thay đổi tăng 243,33 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 95,65 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  71,86 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:  29,29 ha; 

 Đất rừng sản xuất:   13,53 ha; 



 Đất phát triển hạ tầng:  6,50 ha; 

 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 4,0 ha 

 Đất chưa sử dụng:   22,50 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

 Thao trường huấn luyện cấp huyện; 

 Khu căn cứ hậu phương của huyện; 

 Khu căn cứ chiến đấu của huyện; 

 Khu tập trung dự bị động viên của huyện; 

 Nơi đóng quân của Bộ CHBĐBP tỉnh Sơn La,... 

Diện tích thay đổi giảm là 3,0 ha do trả lại Đồn biên phòng 445 tại xã 

Púng Bánh cho UBND huyện Sốp Cộp quản lý. 

Đến năm 2030 diện tích đất quốc phòng có 401,27 ha, chiếm 13,38% 

diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 240,33 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

b. Đất an ninh 

Hiện trạng năm 2020 có 1,51 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng so với năm hiện trạng là 1,51 ha.  

Diện tích thay đổi tăng 2,57 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 1,62 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  0,13 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,50 ha; 

 Đất chưa sử dụng:   0,32 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

 Đội cảnh sát PCCC&CNCH Sốp Cộp; 

 Trụ sở công an 8 xã. 

Đến năm 2030 diện tích đất an ninh có 4,08 ha, chiếm 0,14% diện tích 

đất phi nông nghiệp, thực tăng 2,57 ha so với hiện trạng năm 2020. 

c. Đất cụm công nghiệp 

Năm 2020 huyện chưa có đất cụm công nghiệp. Phương án quy hoạch 

sử dụng đất cụm công nghiệp đến năm 2030 là 20,0 ha chiếm 0,67% diện tích 

đất phi nông nghiệ để quy hoạch cụm công nghiệp TT Sốp Cộp tại xã Dồm 

Cang. Diện tích tăng được sử dụng từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 12,50 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  7,50 ha; 

d. Đất thương mại, dịch vụ 

Hiện trạng năm 2020 có 1,42 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng so với năm hiện trạng là 1,42 ha.  

Diện tích thay đổi tăng 0,80 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 0,38 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  0,22 ha; 



 Đất rừng phòng hộ:  0,20 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

 Hệ thống siêu thị; 

 Cửa hàng xăng dầu xã Dồm Cang; 

 Đất thương mại, dịch vụ khu bản Liềng Xã Mường Lèo; 

 Cửa hàng xăng dầu tại khu bản Liềng xã Mường Lèo; 

 Cửa hàng xăng dầu xã Sam kha. 

Đến năm 2030 diện tích đất thương mại, dịch vụ có 2,22 ha, chiếm 0,07% 

diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 0,80 ha so với hiện trạng năm 2020. 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 có 1,52 ha. Diện tích không thay đổi mục đích sử 

dụng so với năm hiện trạng là 1,52 ha.  

Diện tích thay đổi tăng 50,01 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa: 2,58 ha trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 0,40 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 52,0 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm: 4,0 ha; 

 Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 1,43 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

 Dự án: Chế biến, bảo quản nông, lâm sản, cây dược liệu tại các 

xã Sốp Cộp, Dồm Cang, Mường Và, Nậm Lạnh; 

 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ bản Phổng; 

 Đất cơ sở SX kinh doanh phi nông nghiệp xã Mường Và (Khu 

Đông Ngua bản Mường Và); 

 Mở rộng đất cơ sơ SX kinh doanh phi nông nghiệp HTX Châu 

Thinh xã Mường Và. 

Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 51,53 

ha, chiếm 1,74% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 50,01 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Hiện trạng năm 2020 có 10,79 ha. Diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng so với năm hiện trạng là 9,36 ha.  

Diện tích thay đổi giảm 1,43 ha do chuyển sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp để thực hiện công trình mở rộng đất cơ sơ SX kinh doanh phi 

nông nghiệp HTX Châu Thinh xã Mường Và. 

Đến năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có 

9,36 ha, chiếm 0,32% diện tích đất phi nông nghiệp, thực giảm 1,43 ha so với 

hiện trạng năm 2020. 

g. Đất phát triển hạ tầng 

Hiện trạng năm 2020 có 923,73 ha. Diện tích không thay đổi mục đích 

sử dụng so với năm hiện trạng là 916,56 ha. Đến năm 2030 diện tích đất phát 



triển hạ tầng có 1.270,21 ha, chiếm 42,84% diện tích đất phi nông nghiệp, 

thực tăng 346,48 ha so với hiện trạng năm 2020. Cụ thể như sau: 

g1. Đất giao thông 

Hiện trạng năm 2020 có 648,04 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 

diện tích không thay đổi mục đích sử dụng là 641,46 ha.  

Diện tích thay đổi tăng 191,85 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:    4,09 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 91,56 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  29,98 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   29,47 ha; 

 Đất rừng sản xuất:   14,80 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:  1,03 ha; 

 Đất thủy lợi:    0,02 ha; 

 Đất làm nghĩa trang:   0,09 ha; 

 Đất ở tại đô thị:   0,61 ha; 

 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 2,40 ha; 

 Đất chưa sử dụng:   17,80 ha. 

Diện tích tăng thêm để nâng cấp, mở rộng các công trình giao thông 

trên địa bàn huyện như: 

+ Nâng cấp Đường giao thông từ xã Sam Kha đến xã Mường Lèo 

huyện Sốp Cộp; 

+ Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4G (TP Sơn La - Sốp Cộp); 

+ Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn trung tâm xã Mường Lèo - 

ranh giới hai tỉnh Sơn La và Điện Biên); 

+ Đường giao thông từ Mường Và, huyện Sốp Cộp - Mường Cai, 

huyện Sông Mã; 

+ Hệ thống đường giao thông đô thị: Đường đầu cầu bản Pe đến đường 

105 xã Sốp Cộp, Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp, 

Đường giao thông quanh khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận động 

xã Sốp Cộp... 

+  Hệ thống đường giao thông liên xã, liên bản... 

+ Hệ thống đường vào khu sản xuất; 

+ Hệ thống cầu treo ở các bản,.... 

Diện tích thay đổi giảm 6,58 ha do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất nông nghiệp khác: 0,08 ha; 

+ Đất quốc phòng:  6,50 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất giao thông có 833,31 ha, chiếm 65,60% 

diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 185,27 ha so với hiện trạng năm 2020. 

g2. Đất thủy lợi 



Hiện trạng năm 2020 có 59,22 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 59,20 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 0,02 ha do chuyển sang đất giao thông tại xã 

Mường Lèo. 

Diện tích thay đổi tăng 26,49 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:     5,72 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác:   18,79 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:    1,40 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:    0,02 ha; 

 Đất sông, suối:    0,40 ha; 

 Đất chưa sử dụng:     0,16 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng hệ thống thủy lợi, kênh mương, nước 

sinh hoạt trên địa bàn huyện. 

Đến năm 2030 diện tích đất thủy lợi có 85,69 ha, chiếm 6,75% diện 

tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 26,47 ha so với hiện trạng năm 2020. 

g3. Đất cơ sở văn hóa 

Hiện trạng năm 2020 có 9,83 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 9,35 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 3,02 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:     1,46 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  0,55 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:    0,04 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:    0,97 ha. 

Diện tích tăng để thực hiện các công trình: 

+ Nhà văn hóa trung tâm xã Nậm Lạnh;  

+ Quảng trường trung tâm huyện Sốp Cộp; 

+ Nhà truyền thống và thư viện huyện Sốp Cộp; 

+ Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Púng Bánh; 

+ Nhà văn hóa các bản... 

Diện tích thay đổi giảm là 0,48 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở 

thể dục thể thao. 

 Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa có 12,37 ha, 

chiếm 0,97% diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 2,54 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 

g4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

Hiện trạng năm 2020 có 4,62 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất loại 

đất này ổn định.  

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế có 4,62 ha, chiếm 

0,36% diện tích đất phát triển hạ tầng. 

g5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 



Hiện trạng năm 2020 có 46,85 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 46,85 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 1,08 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa :    0,36 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác:  0,49 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:   0,03 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:   0,18 ha; 

 Đất xây dựng trụ sở cơ quan:  0,02 ha. 

Diện tích tăng thêm để mở rộng các trường trung tâm các xã trên địa bàn 

huyện theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp 

hành Trung ương “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, để tạo 

điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất, tạo ra 

những điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo có 

47,93 ha, chiếm 3,77% diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 1,08 ha so với 

hiện trạng năm 2020. 

g6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Hiện trạng năm 2020 có 1,54 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1,54 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 3,92 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác:  1,51 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:   1,18 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản    0,15 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng    0,48 ha; 

 Đất ở tại đô thị     0,60 ha.  

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

 Sân vận động mới trung tâm huyện Sốp Cộp; 

 Nhà thi đấu đa năng huyện Sốp Cộp. 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao có 5,46 

ha, chiếm 0,43% diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 3,92 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

g7. Đất công trình năng lượng 

Hiện trạng năm 2020 có 16,24 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 16,24 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 118,17 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:    0,40 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác:  50,26 ha 

 Đất trồng cây lâu năm:   6,06 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   4,44 ha; 

 Đất rừng sản xuất:    14,0 ha; 



 Đất sông suối:    9,0 ha; 

 Đất chưa sử dụng:    34,01 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình: 

+ Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La; 

+ Cải tạo, chống quá tải đường dây và TBA huyện Sông Mã, Sốp Cộp; 

+ Thủy điện Nậm Pừn 1; 

+ Thủy điện Nậm Pừn 2; 

+ Xây dựng hệ thống điện các bản trên địa bàn huyện. 

Đến năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng có 134,41 ha, chiếm 

10,59% diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 118,17 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

g8. Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Hiện trạng năm 2020 có 1,57 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 1,57 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 0,04 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây 

hàng năm khác để mở rộng công trình bưu chính viễn thông tại xã Mường Lạn. 

Đến năm 2030 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông có 1,61 

ha, chiếm 0,13% diện tích đất phát triển hạ tầng. Tăng 0,04 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

g9. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Hiện trạng năm 2020 có 0,51 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 0,51 ha. Đến năm 2030 diện tích đất 

có di tích lịch sử - văn hóa có 0,51 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phát triển 

hạ tầng, không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2020. 

g10. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Hiện trạng năm 2020 có 4,24 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 4,24 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 5,70 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 1,20 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  0,50 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   2,0 ha; 

 Đất chưa sử dụng:   2,0 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau:  

 Bãi rác thải xã Dồm Cang; 

 Xây dựng bãi tập kết rác thải khu trung tâm xã Mường Lạn; 

 Xây dựng hệ thống xử lý rác thải, chất thải trung tâm xã Mường 

Lèo; 

 Điểm thu gom rác thải, chất thải rắn tập trung xã Nậm Lạnh; 

 Bãi rác thải xã Sam Kha. 



Đến năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có 9,94 ha, chiếm 

0,78% diện tích đất phát triển hạ tầng, thực tăng 5,70 ha so với hiện trạng năm 

2020. 

g11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Hiện trạng năm 2020 có 130,13 ha. Trong kỳ quy hoạch tiện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 130,04 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 1,0 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây 

hàng năm khác để mở rộng đất nghĩa trang nghĩa địa TT Sốp Cộp. 

Diện tích thay đổi giảm 0,09 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 

tại xã Mường Lèo. 

Đến năm 2030 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có 131,04 ha, 

chiếm 10,33% diện tích đất phát triển hạ tầng, thực tăng 0,91 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

g12. Đất chợ 

Hiện trạng năm 2020 có 0,94 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 0,94 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 0,95 ha do được chuyển sang từ đất trồng cây 

hàng năm khác. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau: 

+ Chợ trung tâm xã Dồm Cang; 

+ Chợ trung tâm xã Mường Lạn; 

+ Chợ trung tâm xã Nậm Lạnh; 

+ Chợ xã Sam Kha. 

Đến năm 2030 diện tích đất chợ có 1,89 ha, chiếm 0,15% diện tích đất 

phát triển hạ tầng, thực tăng 0,95 ha so với hiện trạng năm 2020. 

h. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Hiện trạng năm 2020 có 3,12 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 3,12 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 1,56 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 0,93 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  0,45 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   0,18 ha. 

Diện tích tăng thêm để thực hiện các công trình sau:  

+ Vườn hoa cây xanh (Trước trụ sở Công An huyện Sốp Cộp); 

+ Sân thể thao trung tâm xã Mường Lạn; 

+ Sân vận động trung tâm xã Mường Lèo; 

+ Sân thể thao trung tâm xã Sam Kha. 



Đến năm 2030 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng có 4,68 ha, 

chiếm 0,16% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 1,56 ha so với hiện 

trạng năm 2020. 

i. Đất ở tại nông thôn 

Hiện trạng năm 2020 có 322,53 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 322,49 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 17,54 ha do chuyển sang đất nông nghiệp khác 

0,04 ha, đất ở tại đô thị 17,50 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 80,52 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:    2,80 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 36,0 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  37,60 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   1,0 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:  2,80 ha. 

Diện tích tăng thêm để bố trí quỹ đất giãn dân cho những hộ có nhu 

cầu, đấu giá đất ở và để thực hiện các công trình sau: 

+ Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Nậm Lạn, xã Mường Lạn; 

+ Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Pu Hao, xã Mường Lạn. 

Đến năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn có 385,52 ha, chiếm 13,0% 

diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 62,98 ha so với hiện trạng năm 2020. 

j. Đất ở tại đô thị 

Hiện trạng năm 2020 có 32,28 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 31,07 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 1,21 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

Diện tích thay đổi tăng 62,51 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:    21,43 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác:  13,87 ha 

 Đất trồng cây lâu năm:   7,30 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:   1,30 ha; 

 Đất ở tại nông thôn:   17,50 ha; 

 Đất chưa sử dụng:    1,11 ha. 

Diện tích tăng thêm do chuyển toàn bộ diện tích đất ở nông thôn tại xã 

Sốp Cộp thành đất ở đô thị do xã Sốp Cộp nâng cấp thành thị trấn Sốp Cộp. 

Ngoài ra để thực hiện các công trình đấu giá đất ở, cấp đất ở các thửa đơn lẻ, 

phát triển khu dân cư mới quanh khu vực trung tâm và chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang đất ở. Đến năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị có 93,58 ha, chiếm 

3,16% diện tích đất phi nông nghiệp, thực tăng 61,30 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 



k. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Hiện trạng năm 2020 có 11,73 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng là 11,21 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 0,52 ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất an ninh:      0,50 ha; 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo:  0,02 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 11,21 ha, chiếm 

0,38% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 0,52 ha so với hiện trạng năm 2020. 

l. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Hiện trạng năm 2020 có 2,12 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 2,12 ha. Đến năm 2030 diện tích đất 

xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 2,12 ha, chiếm 0,07% diện tích đất phi 

nông nghiệp, không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2020. 

m. Đất cơ sở tín ngưỡng 

Hiện trạng năm 2020 có 0,41 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 0,41 ha. Đến năm 2030 diện tích đất 

cơ sở tín ngưỡng là 0,41 ha, chiếm 0,01% diện tích đất phi nông nghiệp, 

không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2020. 

n. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Hiện trạng năm 2020 có 720,93 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 705,13 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 15,80 ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất quốc phòng:   4,0 ha; 

 Đất giao thông:   2,40 ha; 

 Đất thủy lợi:    0,40 ha; 

 Đất công trình năng lượng: 9,0 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 705,13 ha, 

chiếm 23,78% diện tích đất phi nông nghiệp, giảm 15,80 ha so với hiện trạng 

năm 2020. 

o. Đất có mặt nước chuyên dùng 

Hiện trạng năm 2020 có 0,98 ha. Trong kỳ quy hoạch sử dụng đất diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng là 0,98 ha. Đến năm 2030 diện tích đất 

có mặt nước chuyên dùng là 0,98 ha, chiếm 0,03% diện tích đất phi nông 

nghiệp, không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2020. 

p. Đất phi nông nghiệp khác 

Năm 2020 huyện không có loại đất này. Đến năm 2030 diện tích đất 

phi nông nghiệp khác là 3,90 ha, chiếm 0,13% diện tích đất phi nông nghiệp.  

Diện tích thay đổi tăng 3,90 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 



 Đất trồng cây hàng năm khác: 2,30 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:  0,10 ha; 

 Đất rừng phòng hộ:   1,50 ha. 

Diện tích tăng thêm để xây dựng các công trình sau:  

+ Kè chống sạt lở, ngập lụt tại bản Nà Khi, xã Mường Lạn; 

+ Kè chống sạt lở, ngập lụt 02 bên bờ suối bản Nà Vạc, xã Mường Lạn; 

+ Thao trường huấn luyện xã Nậm Lạnh; 

+ Thao trường huấn luyện của xã Sam Kha; 

+ Kè chống sạt lờ khu đất Nà Tơ, xã sốp Cộp. 

5.3.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện trạng năm 2020 có 43.708,60 ha. Trong kỳ quy hoạch diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng là 2.687,0/43.708,60 ha. Diện tích thay đổi 

giảm 41.018,60 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Đất nông nghiệp: 40.942,73 ha. Cụ thể: 

+ Đất rừng phòng hộ:     12.981,40 ha; 

+ Đất rừng đặc dụng:    1.000,0 ha; 

+ Đất rừng sản xuất:     26.961,33 ha; 

- Đất phi nông nghiệp: 78,87 ha. Cụ thể: 

+ Đất quốc phòng:      22,50 ha; 

+ Đất an ninh:      0,32 ha; 

+ Đất phát triển hạ tầng:      54,94 ha; 

+ Đất ở tại đô thị:       1,11 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 3,0 ha do chuyển từ đất quốc phòng tại xã Púng 

Bánh do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng trả lại Đồn biên phòng 445 cho 

UBND huyện quản lý và sử dụng. 

Đến năm 2030, đất chưa sử dụng còn 2.690,0 ha, chiếm 1,83% diện 

tích tự nhiên, giảm 41.018,60 ha so với năm hiện trạng 2020. 

5.4. Danh mục công trình, dự án trong giai đoạn quy hoạch 2021-2030 

Trong giai đoạn 2021-2030 dự kiến đưa vào thực hiện 344 công trình, dự 

án. Chi tiết tại biểu 10 kèm theo. 


