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Đặt vấn đề 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

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

lực to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, 

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

quốc phòng. 

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt 

của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo 

pháp luật”. Để sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bảo vệ cảnh 

quan và môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo 

hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì kế hoạch sử dụng đất phải giữ vai trò 

rất quan trọng. 

Công tác lập kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 

công tác quản lý nhà nước về đất đai. Theo quy định tại Điều 63 Luật đất đai năm 

2013 thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm định hướng căn 

cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất 

để thực hiện các dự án, công trình vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 

 Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết của công tác này, Sở Tài nguyên Môi trường 

Sơn La ban hành Hướng dẫn số 48/HD-STNMT ngày 02/3/2018 Hướng dẫn về quy 

trình lập thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện, để các huyện, thành phố tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 

năm 2019. Chính vì vậy, UBND huyện Sốp Cộp tổ chức lập “Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 huyện Sốp Cộp” để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

 1. Mục đích 

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

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 trong năm 2020. 

- Đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện. 

 - 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 theo từng năm. 
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 2. Yêu cầu 

 - Phân tích, đánh giá đặc điểm và xác định những lợi thế, hạn chế về điều 

kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường; thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội tác động đến việc khai thác sử dụng đất. 

 - Định hướng khai thác sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả toàn bộ quỹ đất 

năm 2019. 

 - Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 phù hợp với phương hướng, 

nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh, đảm bảo phát 

triển nhanh bền vững góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

- Xác định cụ thể diện tích của từng công trình dự án, diện tích các loại đất 

cần chuyển mục đích trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã. 

III. CƠ SỞ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

 1. Căn cứ pháp lý 

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Điều 53, 54; 

Luật Đất đai năm 2013; 

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 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân 

loại đô thị; 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 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 Phê 

duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020;  

Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa thể 

thao và du lịch, quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa thể 

thao và du lịch, quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 

Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ Văn hóa thể 

thao và du lịch, quy định tiêu chí nhà văn hóa, khu thể thao thôn bản; 

Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa thể 

thao và du lịch, sửa đổi một số Điều của Thông tư  số 12 và Thông tư số 06 quy định 

tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và cấp thôn bản; 

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

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

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; 

Thông tư số 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa thể 

thao và du lịch, quy định tiêu chí của trung tâm văn hóa - thể thao cấp cấp phường 

thị trấn; 

Quyết định số 1659/QĐ-TT ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020. 

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La ban 

hành quy định, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Hướng dẫn số 48/HD-STNMT của Sở Tài nguyên Môi trường Sơn La về 

việc Hướng dẫn về quy trình lập thẩm định, phê duyệt và công bố công khai kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. 

 2. Cơ sở thông tin, tư liệu, bản đồ 

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV nhiệm kỳ 

2015 - 2020; 

Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa. 

Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của HĐND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao đến năm 2020 

của tỉnh Sơn La; 

Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 13/4/2010 của HĐND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 

2010-2020; 

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của HĐND tỉnh Sơn La về 

việc phê chuẩn Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030; 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; 

Nghị quyết số 111, 126, 137, 15, 32, 72 của HĐND tỉnh Sơn La về việc 

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

thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 112, 125, 138, 33, 73 của HĐND tỉnh Sơn La về việc thông 

qua danh mục các công trình, dự án nhà nước thu hồi đất theo Khoản 3, Điều 62, 
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Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về 

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

dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về 

việc thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu 

tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sơn La khoá XIII, kỳ họp thứ 9 về việc Thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La về việc thông qua danh mục huỷ bỏ thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất để thực hiện các công trình, dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh;  

Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và 

khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2020; 

Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 về phê duyệt dự án rà 

soát, bổ sung quy hoạch vùng trồng cà phê tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2020; 

Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 05/08/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng hỗ trợ vận tải đường bộ tỉnh 

Sơn La đến năm 2020; 

Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sốp Cộp; 

Quyết định số 355/QĐ-TWĐTN ngày 21/10/2013 của Ban Bí thư Trung 

ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Púng Bánh, tỉnh Sơn La; 

Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng 

Sốp Cộp đến năm 2020; 

Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn la 

đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sốp Cộp giai đoạn 

(2011-2020); 
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Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

huyện Sốp Cộp đến năm 2020; 

Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Sơn La 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thế phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 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 2634/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất lúa trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

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 974/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 về 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 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; 

Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La 

về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 

Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La về 

việc Phê duyệt kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu 

sang quy hoạch 3 loại rừng huyện Sốp Cộp đến năm 2025 và định hướng đến 2030; 

Công văn số …./UBND-KT ngày 09/8/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; 
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Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện Sốp 

Cộp về việc phê duyệt đề cương dự toán dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 

Kết quả kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La; 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Sốp Cộp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020; 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp năm 2020; 

Kết quả thu thập số liệu, tài liệu khảo sát đánh giá thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện; 

 Kết quả thu thập nhu cầu sử dụng đất năm 2020 của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện. 
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Phần thứ nhất 

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

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

1. Điều kiện tự nhiên 

1.1. Vị trí địa lý 

Sốp Cộp được thành lập theo Nghị định số 148/2003/NĐ-CP ngày 02 

tháng 12 năm 2003 của Chính phủ, là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới 

của tỉnh Sơn La với tổng diện tích tự nhiên là 147.342 ha, bao gồm 8 xã. Là 

huyện đặc biệt khó khăn, nằm xa các trung tâm kinh tế, văn hoá, xa tỉnh lỵ, với 

đường biên giới dài gần 120 km giáp với huyện Phôn Thoong, huyện Viêng 

Khăm (tỉnh Luông Pha Păng), huyện Mường Ét và huyện Mường Son (tỉnh Hua 

Phăn) nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, chiếm 48% chiều dài biên giới toàn 

tỉnh đã tạo cho Sốp Cộp có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng và đối ngoại. 

 Toạ độ địa lý: 

 20o39'33'' - 21o 7'15'' Vĩ độ bắc. 

103o14'56'' - 103o45'06'' Kinh độ đông. 

 Địa giới hành chính: 

+ Phía Bắc giáp huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La. 

+ Phía Tây giáp huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên. 

+ Phía Đông và Nam giáp huyện Viêng Khăm (tỉnh Luông Pha 

Băng), huyện Mường Ét và huyện Mường Son (tỉnh Hua Phăn) nước Cộng hoà 

Dân chủ Nhân dân Lào. 

Cách trung tâm thành phố Sơn La 130 km, có chung đường biên giới với 

nước bạn Lào dài 120 km, đã tạo cho huyện Sốp Cộp có vị trí đặc biệt về an ninh, 

quốc phòng. 

1.2. Địa hình, địa mạo 

Huyện Sốp Cộp có địa hình khá phức tạp, chia cắt mạnh, tạo nên các rẫy 

núi lớn nhỏ phân bố không đều, hầu hết các các dãy núi chạy theo hướng Tây 

Bắc - Đông Nam. Hệ thống suối đa dạng có độ chênh cao lớn. Nhìn chung địa 

hình trong huyện hình thành nên hai tiểu vùng tương đối khác biệt đó là: 

 - Vùng núi cao: Bao gồm 4 xã là: Mường Lèo, Mường Lạn, Nậm Lạnh và 

Sam Kha. Các xã này có độ cao trung bình từ 1.000 - 1.800m, độ cao tuyệt đối 

cao nhất là đỉnh Pu Sam Xao 1.925m thuộc xã Mường Lèo. Vùng này địa hình 

hiểm trở, có nhiều núi cao vực sâu. Độ dốc cao, phần lớn từ 250 trở lên, có một số 

nơi đến 450 và trên 450, nhiều núi đá và tỷ lệ đá lẫn lớn. Vùng này có tỷ lệ đất 

trồng trọt cây nông nghiệp thấp, trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa 

nương, ngô, sắn và một số cây công nghiệp ngắn ngày trên đất dốc. 
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 - Vùng núi thấp: Bao gồm các xã còn lại: Sốp Cộp, Mường Và, Dồm Cang 

và Púng Bánh. Các xã này có độ cao trung bình từ 750 - 950 m, độ cao tuyệt đối 

thấp nhất là 700 m ở suối Nậm Công thuộc xã Sốp Cộp. Vùng này có độ dốc 

trung bình từ 20-350, tỷ lệ núi đá và đá lẫn thấp. Phương thức sản xuất nông 

nghiệp ở vùng này có phần đa dạng hơn cụ thể là lúa nước, lúa nương, ngô, cây 

ăn quả và một số cây công nghiệp ngắn ngày. 

1.3. Khí hậu(1) 

Huyện Sốp Cộp nằm ở vị trí vùng Tây Bắc Việt Nam, mang đặc trưng khí 

hậu nhiệt đới nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa. Nhưng do khu vực 

nằm sâu trong lục địa nên ít ảnh hưởng của mưa bão trong mùa hè và gió mùa 

Đông Bắc trong mùa đông. Trong năm được chia làm hai mùa rõ rệt: 

- Mùa mưa xuất hiện từ tháng 4 đến tháng 9, mưa tập trung vào các tháng 

6,7,8, lượng mưa chiếm trên 85-90% lượng mưa cả năm. Mùa này thời tiết nóng 

ẩm rất thích nghi cho sinh trưởng, phát triển của cây trồng. 

- Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, do ảnh hưởng của gió mùa 

Tây Nam nên thời tiết khô và lạnh. Có năm xuất hiện sương muối kéo dài từ 3-5 

ngày, mùa này dễ xảy ra hoả hoạn đối với nhà cửa và cây rừng.  

Diễn biến thời tiết và khí hậu có những đặc trưng chính sau đây: 

- Nhiệt độ trung bình năm   : 22,70C 

- Lượng mưa trung bình năm  : 1.087 mm 

- Độ ẩm không khí bình quân   : >80%/năm 

- Số giờ nắng trung bình    : 1.954 giờ/năm 

1.4. Thủy văn 

Trên địa bàn huyện không có con sông nào chảy qua, chỉ có hệ thống suối 

phân bố rải rác bao gồm các hệ thống suối và các con suối chính sau: 

- Hệ thống suối Nậm Công: đây là hệ thống suối lớn nhất trong huyện. 

Suối Nậm Công chảy qua xã Sốp Cộp trở thành nhánh chính của Sông Mã, là hợp 

lưu của 3 con suối nhỏ: suối Nậm Ca (chảy qua xã Mường Và); suối Nậm Lạnh 

(chảy qua xã Nậm Lạnh); suối Nậm Ban (chảy qua 4 xã: Sam Kha; Púng Bánh; 

Dồm Cang và Sốp Cộp). Hệ thống suối Nậm Công cung cấp đủ nước cho 4 xã 

Sốp Cộp, Dồm Cang, Púng Bánh, Mường Và cả về mùa khô, đồng thời có tiềm 

năng lớn về thủy điện. 

- Suối Nậm Pừn: Bắt nguồn từ độ cao 1.600 m thuộc xã Mường Lèo (Giáp 

biên giới Việt Lào) chảy sang huyện Điện Biên Đông đổ ra Sông Mã. 

- Suối Nậm Sọi: Chảy dọc xã Mường Lạn; xã Mường Cai và Chiềng 

Khoong (huyện Sông Mã) đổ ra Sông Mã. 

                                                 
(1) Khí tượng - Thủy văn: Nguồn số liệu được cập nhật tại Trung tâm khí tượng - thủy văn Tây Bắc 
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Ngoài hệ thống suối và các con suối chính trên, còn có những con suối nhỏ 

phân bố không đồng đều trong huyện. 

Với đặc thù của vùng núi cao hiểm trở, nên hầu hết những con suối trong 

huyện đều có những đặc điểm chung: tốc độ dòng chảy mạnh do độ chênh cao 

giữa hạ lưu và thượng nguồn lớn, tạo nên nhiều thác gềnh. Biên độ lưu lượng 

nước giao động giữa hai mùa quá lớn, nhiều con suối nhỏ không đủ nước sinh 

hoạt và sản xuất cho đồng bào vào thời điểm mùa khô. Tiềm năng khai thác để 

xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện nhỏ phục vụ đời sống và sản xuất tại 

chỗ của địa phương rất lớn. 

2. Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên 

2.1. Tài nguyên đất 

Theo kết quả điều tra của Trung tâm Địa Môi trường và tổ chức lãnh thổ 

thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kết hợp bản đồ thổ nhưỡng tỷ 

lệ 1/100.000 của tỉnh Sơn La, thì trong huyện phân bố một số loại đất chính sau: 

a) Đất vàng xám( Xf): Diện tích 143.968 ha, chiếm 97,71% tổng diện tích 

tự nhiên... Trong đất vàng xám được chia ra 3 loại đất phụ là: 

- Đất vàng xám điển hình (Xfh): Diện tích 66.974 ha, chiếm 46,52% diện 

tích đất xám vàng. Đất này chủ yếu phân bố ở đai cao từ sườn lên đỉnh núi, có độ 

pH từ 6 - 6,5; tỷ lệ đá lẫn, đá lộ đầu lớn; độ dốc cao phần lớn từ 300 trở lên có 

tầng mỏng đến trung bình; hàm lượng mùn phần lớn là trung bình đến giầu. Loại 

đất này thực bì chủ yếu là cây rừng tự nhiên và đất trống đồi núi trọc. 

- Đất xám vàng có thành phần cơ giới nặng(Xfar): Diện tích 60.884 ha, 

chiếm 42,29% diện tích đất vàng xám. Đất này chủ yếu phân bố ở đai cao từ sườn 

đến đỉnh và một phần chân núi, có độ pH từ 4,5-7,5; hàm lượng mùn trung bình; 

tỷ lệ đá lẫn nhiều; độ dốc cao phần lớn từ 350 trở lên; có tầng mỏng trung bình. 

Loại đất này thực bì chủ yếu là cây rừng tự nhiên đang tái sinh và một phần đất 

trống đồi núi trọc. 

- Đất xám tích mùn (Xfu): Diện tích 16.110 ha, chiếm 11,19% đất vàng 

xám. Đất này chủ yếu phân bố ở các vùng núi thấp và ven theo hai bên suối lớn, 

có độ pH từ 4,5-5 ; hàm lượng mùn trung bình đến giầu; tỷ lệ đá lẫn ít; độ dốc tập 

trung từ 20-350; có tầng mỏng trung bình. Loại đất này hiện tại đang là rừng tái 

sinh tự nhiên và canh tác sản xuất nông nghiệp. 

b) Đất phù sa (P): Diện tích 2.505 ha, chiếm 1,7% tổng diện tích tự nhiên. 

Đất này được chia làm 3 loại đất phụ: 

- Đất phù sa chua (Pc): Diện tích 2.077 ha, chiếm 82,91% diện tích đất phù 

sa. Đất này chủ yếu phân bố ở các vùng chân núi, có độ pH từ 4,5-6,5 ; hàm 

lượng mùn trung bình; tỷ lệ đá lẫn ít; độ dốc thấp, tập trung từ 15-250; có tầng 

mỏng trung bình. Loại đất này hiện tại đang canh tác sản xuất nông nghiệp. 
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- Đất phù sa ít chua (Pi): Diện tích 354 ha, chiếm 14,13%. Đất này chủ yếu 

phân bố ở các vùng chân núi, có độ pH từ 5,5-7,5 ; hàm lượng mùn trung bình 

đến giầu. Loại đất này hiện tại đang canh tác sản xuất nông nghiệp. 

- Đất phù sa bão hoà (Peh): Diện tích 74 ha, chiếm 2,96% diện tích đất phù 

sa. Đất này chủ yếu phân bố ở các vùng chân núi, có độ pH trung tính; hàm lượng 

mùn trung bình. Loại đất này hiện tại đang canh tác sản xuất nông nghiệp. 

c) Đất đỏ và nâu vàng (F): Diện tích 486 ha, chiếm 0,33% tổng diện tích tự 

nhiên. Đất này phân bố chủ yếu ở sườn dông. 

d) Đất mới biến đổi (CM): Diện tích 177 ha, chiếm 0,12% tổng diện tích tự 

nhiên. Đất này phân bố rải rác ở sườn dông do quá trình glây mạnh. 

đ) Đất glây (Gl): Diện tích 206 ha, chiếm 0,14% tổng diện tích tự nhiên. 

Đất này phân bố rải rác ở dọc ven các con suối lớn, có độ dốc thấp. 

Nhìn chung đất đai huyện Sốp Cộp phù hợp với nhiều loại cây trồng khác 

nhau song phần lớn là có độ dốc lớn phân bổ không tập trung. Hàm lượng các 

chất dinh dưỡng như đạm, lân, Kali, Canxi, Manhê trong đất thấp và giảm nhanh 

theo độ sâu, tỷ lệ không cân đối. 

2.2. Tài nguyên nước 

Nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn huyện 

Sốp Cộp được lấy từ hai nguồn: 

- Nguồn nước mặt: Đây là nguồn nước chính phục vụ sản xuất sinh hoạt 

của nhân dân trong vùng. Được cung cấp bởi hệ thống suối chính như: suối Nậm 

Công, Mường Và, Nậm Lạnh, Nậm Ban, Nậm Pừn, Nậm Sọi và các con suối nhỏ 

khác. Tuy nhiên phần lớn mặt nước các suối đều thấp hơn mặt bằng đất canh tác 

và các khu dân cư nên hạn chế đáng kể tới khả năng khai thác sử dụng vào sản 

xuất và đời sống. 

- Nước dưới đất: Hiện tại chưa có điều kiện thăm dò, khảo sát đầy đủ. Qua 

kết quả điều tra khảo sát cho thấy nước ngầm của huyện phân bố không đều, mực 

nước thấp, khả năng khai thác khó khăn. 

2.3. Tài nguyên rừng, thảm thực vật 

Diện tích đất lâm nghiệp của huyện năm 2019 có 69.762,20 ha chiếm 

47,35% tổng diện tích tự nhiên, có tiềm năng phát triển lâm nghiệp với hệ thống 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng kinh tế. Tài nguyên rừng khá phong phú, 

có nhiều nguồn gen động thực vật quý hiếm. Thực vật có nhiều loài cây quý hiếm 

như: Chò, Dổi, Đinh hương, Lát hoa, Bách xanh và các loại cây dược liệu: Đẳng 

sâm, Ba kích, Ý dĩ, Cốt bổ toái,... Động vật có các loài gấu, sơn dương, khỉ, sóc 

tạo nên một quần thể sinh học khá đa dạng. 

Hiện nay phần lớn diện tích rừng là rừng phục hồi, rừng nghèo, rừng tre nứa 

và rừng hỗn giao trữ lượng thấp. Chỉ có một số ít diện tích rừng có trữ lượng lớn và 
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chất lượng rừng tương đối tốt tập trung chủ yếu ở các xã như: Mường Lèo, Mường 

Và, Mường Lạn,... phân bố chủ yếu ở các vùng địa hình hiểm trở có độ cao trên 

1.000m, độ dốc lớn khả năng khai thác sử dụng rất hạn chế. 

2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Hiện chưa có kết quả thăm dò, khảo sát đầy đủ, song nhìn chung Sốp Cộp 

là huyện nghèo về khoáng sản, chỉ có đá vôi, cát sỏi, đất sét trữ lượng nhỏ phân 

bố rải rác có thể khai thác với qui mô nhỏ phục vụ nhu cầu tại chỗ như mỏ đá Tà 

Cọ xã Sốp Cộp, mỏ đá Huổi Lầu xã Mường Và. Ngoài ra còn có 2 điểm quặng 

trữ lượng nhỏ là mỏ quặng Chì - brarit bản Huổi Lầu xã Mường Và, quặng Chì 

kẽm bản Pú Sút xã Sam Kha. 

2.5. Tài nguyên nhân văn 

Sốp Cộp là vùng đất được hình thành và phát triển sớm trong lịch sử. Trải 

qua những thăng trầm của thời gian đến nay trên địa bàn huyện vẫn còn giữ được 

những giá trị văn hoá vật thể quý báu như Tháp Mường Và. Trên địa bàn huyện 

có nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Thái, Mông, Khơ Mú, Lào, Mường, Kinh... 

mỗi dân tộc có bản sắc đặc trưng riêng từ phong tục, tập quán đến quan hệ cộng 

đồng, ngôn ngữ và ngành nghề truyền thống. Sống đan xen nhau, có truyền thống 

đoàn kết gắn bó với nhau tạo nên một cộng đồng có nền văn hoá đa dạng, phong 

phú và có tính nhân văn cao. 

3. Thực trạng môi trường 

Cảnh quan môi trường của huyện Sốp Cộp bị tác động chưa nhiều, mức độ 

ô nhiễm môi trường chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất và 

sinh hoạt của con người chưa chú ý đến việc bảo vệ môi trường. Sản xuất nông 

nghiệp chủ yếu trên đất dốc mà chưa áp dụng các biện pháp bồi bổ cải tạo đất đã 

làm giảm độ phì của đất, khả năng giữ nước thấp, hiện tượng xói mòn, rửa trôi 

xảy ra khá phổ biến làm giảm tầng dày và độ phì của đất gây sạt lở, lũ quét ở 

vùng thấp đồng thời ảnh hưởng xấu đến nguồn nước. 

Để xây dựng môi trường bền vững cần phải có các giải pháp nhằm phục 

hồi, tái sinh thảm thực vật, nâng tỷ lệ che phủ rừng nhất là ở những khu vực rừng 

đầu nguồn. Đây là vấn đề cần có sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI(2)  

1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất năm 2019 của huyện đạt 1.070,9 tỷ đồng theo giá 

2010 trong đó: 

 Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2019 đạt 329,6 tỷ 

đồng, chiếm 26,28% tổng giá trị sản xuất năm 2019.  

                                                 
(2) Nguồn được tổng hợp từ Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng năm 2019 huyện Sốp Cộp 
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 Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng năm 2019 đạt 389,20 tỷ đồng 

chiếm, 34,48% tổng giá trị sản xuất năm 2019. 

 Tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ năm 2019 đạt 352,1 tỷ đồng 

chiếm 39,04% tổng giá trị sản xuất năm 2019. 

2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Giá trị ngành kinh tế nông nghiệp năm 2019 đạt 329,60 tỷ đồng. Trong đó 

ngành trồng trọt đạt 178,9 tỷ đồng chiếm 54,28%, ngành chăn nuôi ước đạt 94,6 tỷ 

đồng chiếm 28,70%, ngành lâm nghiệp ước đạt 41,50 tỷ đồng chiếm 12,59%, 

ngành nuôi trồng thủy sản ước đạt 14,6 tỷ đồng chiếm 4,43%. Cụ thể như sau: 

2.1.1. Trồng trọt 

Trồng trọt vẫn là ngành sản xuất quan trọng của huyện được định hướng 

phát triển theo phương châm thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh 

tế, cải tiến phương thức sản xuất, áp dụng các loại kỹ thuật mới, giống mới vào sản 

xuất. Kết quả đạt được như sau: 

• Diện tích gieo trồng 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2019 trên địa bàn huyện là 11.193 ha. Cụ thể 

như sau: 

 Cây lương thực có hạt (lúa, ngô) diện tích gieo trồng 6.090 ha. Trong đó: 

+ Đất trồng lúa có 4.701 ha (lúa chiêm xuân diện tích 857 ha; lúa mùa diện 

tích 1.250 ha; lúa nương diện tích 2.594 ha). 

+ Đất trồng ngô năm 2019 có diện tích 1.389 ha. 

 Cây công nghiệp (diện tích trồng mới cây Cà phê 114 ha) 347,4 ha. 

 Cây chất bột lấy củ (sắn, giong riềng) diện tích gieo trồng 3.472 ha. 

Trong đó sắn trồng mới 3.230 ha, giong riềng 25 ha. 

 Cây ăn quả các loại 1.527,9 ha. 

 Cây hàng năm khác (trồng cỏ chăn nuôi) đạt 30 ha. 

b) Năng suất và sản lượng cây trồng 

Năm 2019 lúa chiêm xuân năng suất đạt 57,0 tạ/ha sản lượng đạt 4.919 tấn, 

lúa mùa năng suất đạt 50,0 tạ/ha sản lượng đạt 6.250 tấn, lúa nương năng suất đạt 

14 tạ/ha sản lượng đạt 3.632 tấn, ngô năng suất đạt 33,4 tạ/ha sản lượng đạt 4.639 

tấn, sắn năng suất đạt 102 tạ/ha sản lượng đạt 35.417 tấn, sản lượng Cà phê nhân 

đạt 500 tấn, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện là 1.527,9 ha, sản 

lượng quả các loại đạt 1.700 tấn. 
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Nhìn chung trong năm 2019 tình hình sản xuất ngành trồng trọt phụ thuộc 

rất nhiều vào điều kiện thiên nhiên, năng suất cây trồng không ổn định và thấp so 

với một số huyện khác trong tỉnh. 

2.1.2. Chăn nuôi 

Tổng đàn súc hiện có 53.379 con, trong đó: (Đàn trâu 13.230 con; đàn bò 

10.255 con; đàn ngựa 810 con; đàn Dê 3.260 con; đàn lợn 25.842 con) bằng 

100,1% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 3,6%); đàn gia cầm 224.329 con, bằng 

108,6% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 1,2%) ); Ong 2.785 tổ; nhím hiện có 

1.000 con; Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng đạt 2.284 tấn, bằng 102,2% so 

với cùng kỳ năm 2018 (tăng 2,15 %); Triển khai công tác tiêm phòng các loại vắc 

xin được 228.245 liều, trong đó: Chương trình 30a 52.745 liều, cụ thể: (Vắc xin 

LMLM 23.375 liều; vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò 23.370 liều; dịch tả lợn 6.000 

liều); Chương trình Nghị quyết 89/NQ-HĐND tỉnh 175.500 liều, cụ thể: (vắc xin 

phòng Dại 5.500 liều; vắc xin Ung khí thán trâu, bò 20.000 liều; vắc xin Niu cát 

xơn gà 150.000 liều). Triển khai phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn 8/8 xã được 

1.200.000 m2 với 600 lít. Trong năm 2019 không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa 

bàn huyện.  

Kiểm soát giết mổ 4.186 con gia súc trên địa bàn huyện, trong đó: 3.808 

con lợn, dê; 378 con trâu, bò đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn dịch bệnh 

khi bán ra thị trường. 

2.1.3. Lâm nghiệp 

Chuẩn bị các điều kiện triển khai trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch giao 

với diện tích 450 ha, trong đó có 350 ha là rừng phòng hộ, 100 ha là rừng sản 

xuất. Chăm sóc rừng trồng 990,9 ha, trong đó: Rừng phòng hộ 829,7 ha, rừng sản 

xuất 161,2 ha. Các dự án trồng rừng đã hoàn tất việc gieo ươm cây giống; khảo 

sát lựa chọn địa bàn đang triển khai trồng rừng từ nguồn vốn bảo vệ và phát triển 

rừng năm 2019. Tổ chức phát động trồng cây phân tán 6 tháng đầu năm 2019, dịp 

khai xuân Kỷ Hợi, nhân dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

trồng được 2.657 cây các loại. Khoanh nuôi, bảo vệ 69.762,2 ha rừng hiện còn. 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Sốp Cộp xảy ra 15 vụ cháy rừng, tổng 

diện tích bị cháy khoảng 27 ha. Lập biên bản và xử lý vi phạm đối với 16 vụ vi 

phạm lâm luật. Lập biên bản xử lý và ra quyết định xử phạt 16 vụ vi phạm Luật 

BV&PTR, thu nộp ngân sách Nhà nước 71.500.000 đồng. Tỷ lệ che phủ rừng 

năm 2019 ước đạt 50%. 

 2.1.4. Thuỷ sản 

Nuôi trồng thuỷ sản của huyện trong những năm qua tương đối phát triển, 

diện tích nuôi trồng thuỷ sản không ngừng tăng lên. Tổng diện tích nuôi trồng 
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thuỷ sản 254 ha, sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 400 tấn. Giá trị sản 

xuất thuỷ sản năm 2019 ước đạt 14,6 tỷ đồng (theo giá 2010). 

2.2. Khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng 

Năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 389,2 tỷ đồng chiếm 

34,68% giá trị sản xuất của huyện. Trong đó: Công nghiệp 85,2 tỷ đồng, xây 

dựng 304 tỷ đồng. 

Năm 2019 và những năm gần đây tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt khá, tuy nhiên các cơ sở sản xuất ngành công 

nghiệp có quy mô vừa và nhỏ còn nghèo nàn, công nghiệp chế biến nông sản 

chưa phát triển mới chỉ dừng lại ở dạng sơ chế, quy mô nhỏ, sản lượng của các 

sản phẩm không lớn, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu địa phương. Sự phát triển 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp mang tính tự phát, thiếu quy hoạch. Đa số các 

cơ sở nằm xen kẽ trong các khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. 

* Một số sản phẩm chính của ngành sản xuất công nghiệp - TTCN 

- Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 10 triệu kWh. 

- Tổng nước máy thương phẩm năm 2019 đạt 0,25 triệu m3. 

- Khai thác đá, cát, sỏi năm 2019 đạt 10,2 nghìn m3. 

* Về xây dựng: Do nhu cầu xây dựng ngày càng tăng nên ngành xây 

dựng trên địa bàn huyện cũng có tốc độ tăng trưởng cao, góp phần giải quyết 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương và đóng góp ngày càng lớn 

trong phát triển kinh tế của huyện. Năm 2019 lĩnh vực xây dựng đạt 304 tỷ 

đồng chiếm 78,1% trong cơ cấu lĩnh vực kinh tế công nghiệp - xây dựng. 

2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Năm 2019 tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế dịch vụ theo giá năm 2010 

đạt 352,1 tỷ đồng, chiếm 39,04% giá trị sản xuất của huyện, toàn huyện hiện 

có 1.018 hộ cá thể sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ đã cơ bản đáp 

ứng nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của 

nhân dân các dân tộc trong huyện, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng 

xã hội đạt 264,4 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đảm bảo bình 

ổn giá cả thị trường nhằm kiềm chế lạm phát được thực hiện tốt. Công tác 

kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh phân bón, 

giống cây trồng, vật nuôi và thức ăn chăn nuôi được thực hiện thường xuyên.  

Tài chính tín dụng ngân hàng: Hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện cơ 

bản được ổn định, đảm bảo thực hiện nghiêm các chính sách lãi suất, đáp ứng 

nhu cầu vay vốn cho các doanh nghiệp, cá nhân, các đối tượng chính sách như hộ 

nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,... Thu ngân sách huyện năm 

2019 ước đạt 579.500 triệu đồng bằng 137% dự toán tỉnh giao và bằng 135% dự 

toán HĐND huyện Quyết nghị, trong đó thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 
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2019 ước đạt: 63.000 triệu đồng bằng 126% so với dự toán tỉnh giao, bằng 

112,5% so với dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách Nhà nước địa phương 

năm 2019 ước đạt: 485.300 triệu đồng, bằng 140,46% so với dự toán tỉnh giao, 

bằng 133,13% so với dự toán HĐND huyện giao, trong đó chi ngân sách huyện là 

485.855 triệu đồng, chi ngân sách xã là 78.644 triệu đồng; chi ngân sách đáp ứng 

kịp thời được các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của 

huyện, xã và các nhiệm vụ phát sinh. Tổng dư nợ tín dụng của các Ngân hàng 

trên địa bàn huyện là 332 tỷ đồng (Trong đó, Ngân hàng CSXH huyện có tổng dư 

nợ tín dụng là 219,231 tỷ đồng; Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP An Bình chi 

nhánh Sốp Cộp có tổng dư nợ tín dụng là 26,02 tỷ đồng; Ngân hàng NN&PTNT 

chi nhánh huyện Sốp Cộp có tổng dư nợ tín dụng là 125,918 tỷ đồng). 

Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển mạnh, cơ sở vật chất từng bước 

hiện đại hóa; chất lượng dịch vụ được cải thiện đáng kể, phục vụ ngày càng tốt 

hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Nhiều dịch vụ 

được phát triển nhanh như điện thoại di động, Internet, 4G… Số thuê bao điện 

thoại 76 thuê bao/100 dân, số thuê bao Internet 8 thuê bao/100 dân, 31 trạm(BTS) 

Dịch vụ vận tải được phát triển mở rộng cả về phạm vi, loại hình và số 

lượng phương tiện, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá 

phục vụ sản xuất đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Khối lượng hành khách vận chuyển năm 2019 là trên 6 nghìn người, khối lượng 

hành khách luân chuyển là 488 nghìn người. Khối lượng hàng hoá vận chuyển 

thực hiện năm 2019 đạt 15,3 nghìn tấn; khối lượng hàng hóa luân chuyển năm 

2019 là 462,2 nghìn tấn. 

3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập(3) 

3.1. Dân số 

Theo số liệu thống kê dân số ước thực hiện đến ngày 31/12/2019 dân số 

toàn huyện là 50.548 nhân khẩu, 12.146 hộ, 100% là dân cư nông thôn. Mật độ 

dân số bình quân 34 người/km2, nhưng phân bố không đều, mật độ dân số cao 

nhất là xã Sốp Cộp (129 người/km2), thấp nhất toàn huyện là Mường Lèo (10 

người/km2). 

Về dân tộc toàn huyện có 6 dân tộc cùng chung sống đó là: Thái, Mông, 

Lào, Khơ Mú, Kinh, Mường, dân tộc khác. Trong đó dân tộc Thái là chủ yếu 

chiếm 57,34%, dân tộc Mông chiếm 24,67%, dân tộc Lào chiếm 8,33%, dân tộc 

Khơ Mú chiếm 7,22%, dân tộc Kinh chiếm 2,21%, dân tộc Mường chiếm 0,15%, 

dân tộc khác chiếm 0,08%. Phần lớn các dân tộc thiểu số có trình độ dân trí thấp, 

tỷ lệ tăng dân số cao. 

3.2. Lao động, việc làm 

                                                 
(3) Nguồn tổng hợp theo Niên giám thống kê huyện Sốp Cộp 
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Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động năm 2019 có 30.500 

người. Trong đó: Lao động trong ngành nông - lâm nghiệp có 27.570 người 

(chiếm 90%), lao động trong ngành công nghiệp và xây dựng có 615 người 

(chiếm 1,7%), lao động trong ngành dịch vụ có 2.615 người (chiếm 8,3%). Nguồn 

lao động của huyện khá dồi dào, song phân bố không đều, chất lượng nguồn lao 

động còn thấp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động chiếm 17,2%. 

Số lao động qua đào tạo nghề năm đạt 1.150 người, số lao động được giải quyết 

việc làm trong năm đạt 1.000 người, tỷ lệ lao động chưa có việc làm chiếm 

khoảng 25%. Trong thời gian tới để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của huyện nhất là nhu cầu lao động cho các ngành công nghiệp - xây dựng thì 

việc đào tạo, nâng cao chất lượng trình độ lao động cần được quan tâm và chú 

trọng đầu tư. 

3.3. Thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người năm đạt 19,9 triệu đồng/người/năm. Mức 

sinh hoạt đời sống của nhân dân trong huyện Sốp Cộp ngày càng được nâng 

cao và cải thiện, nhất là ở những xã vùng thấp. Một số xã ở xa trung tâm 

huyện (Mường Lèo, Sam kha, Mường Lạn đời sống nhân dân vẫn gặp nhiều 

khó khăn do sản xuất chậm phát triển, mức thu nhập thấp). Hiện nay trên địa 

bàn huyện có 27 hợp tác xã đang hoạt động (thành lập mới 5 hợp tác xã) với 

tổng số là 188 xã viên, các HTX đều có quy mô nhỏ hoạt động chủ yếu cung 

cấp giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh phân bón, thu nhập bình quân của xã 

viên không cao, khoảng trên 4 triệu đồng/ 01tháng/ 01 xã viên nên khó thu hút 

thêm xã viên vào HTX. 

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

- Thực trạng phát triển khu đô thị: Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung tỷ lệ 1/2000 thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp đến năm 2025 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 13/11/2015. Đến 

ngày 28 tháng 6 năm 2017 khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp đã được 

công nhận là đô thị loại V. Tuy khu trung tâm hành chính huyện mới được công 

nhận là đô thị loại V nhưng cơ sở hạ tầng trong thời gian qua đã được đầu tư 

tương đối đồng bộ. Hệ thống giao thông đối ngoại bao gồm 02 tuyến: Quốc lộ 

4G đi qua với chiều dài 2,3 km bề rộng bề rộng mặt đường 5,5 m, kết cấu cấp phối 

đá dăm láng nhựa, các đoạn đi trong khu trung tâm có chỉ giới đường đỏ rộng 21,0 

m, mặt đường rộng 15,0 m, kết cấu láng nhựa; Tuyến đường tỉnh lộ 105 có tổng 

chiều dài 2,4 km, bề rộng mặt đường 7,5 m, mặt đường rải nhựa. Ngoài ra các 

tuyến đường trục chính, các tuyến đường nội bộ khu trung tâm hành chính huyện 

cũng đã được kiên cố hóa 100%. Nguồn nước cung cấp cho khu trung tâm hành 

chính huyện được cung cấp từ trạm bơm bản Hua Mường công suất 1.850 
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m3/ngày đêm và công trình nước sạch bản Nà Dìa. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 

đạt 96,5%.  

- Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn: Là một huyện miền núi 

có nhiều dân tộc chung sống với các phong tục tập quán khác nhau. Vì vậy, có rất 

nhiều hình thái quần tụ dân cư, phổ biến nhất là hình thái làng bản. Quy mô làng 

bản phụ thuộc vào điều kiện sinh sống của các dân tộc, bình quân từ 50 - 70 hộ. 

Một số dân tộc có tập quán làm nhà ở trên núi cao hoặc ở các khu vực vùng sâu, 

gần với nơi có đất sản xuất. Trong những năm gần đây, do sức ép về phát triển 

sản xuất hàng hoá và nhu cầu tách hộ giãn bản, một số hộ đã lập trang trại, dựng 

nhà ở ngay tại các khu sản xuất, hình thành các bản làng với quy mô nhỏ. Vì vậy, 

hình thái và sự phân bố các khu dân cư rất đa dạng, khó xác định được ranh giới 

khu dân cư. Cơ sở hạ tầng một số địa bàn dân cư nông thôn đều thiếu thốn, lạc 

hậu. Tình trạng không có đường ô tô, điện lưới, không đủ trường học, chợ,... ở 

các khu dân cư vẫn còn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào 

dân tộc ít người. 

5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng(4) 

5.1. Hệ thống giao thông 

Trải qua 16 năm kể từ khi huyện Sốp Cộp được thành lập, hệ thống 

đường giao thông đã có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, do địa hình bị chia 

cắt nên việc đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông của huyện còn 

gặp nhiều khó khăn. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện bao gồm các tuyến đường chính sau: 

- Quốc lộ 4G: Từ Km 92-QL4G thị trấn Sông Mã đến trung tâm huyện Sốp 

Cộp dài 32 km, là tuyến giao thông huyết mạch nối liền huyện Sốp Cộp với 

huyện Sông Mã và trung tâm hành chính tỉnh Sơn La. 

- Tỉnh lộ 105: Từ trung huyện Sốp Cộp - xã Mường Lèo dài 64 km (Hiện 

tại đã rải nhựa xong 58 km, còn lại 6 km là đường đất). 

- Đường huyện có 08 tuyến: 

+ Tuyến đường Sốp Cộp - Mường Lạn 28 Km, là tuyến quan trọng đi biên 

giới Việt - Lào hiện đã được đầu tư bê tông hoá với bề rộng mặt đường 3,5 m. 

+ Tuyến đường Sốp Cộp - cửa khẩu Lạnh Bánh (Mốc D1) xã Nậm Lạnh dài 

5,5 km hiện đang trong giai đoạn san nền với bề rộng mặt đường 6 m. 

+ Tuyến đường Púng Bánh - Sam Kha dài 17 km từ Km142 đường 105 đến 

bản Púng Báng, xã Sam Kha (hiện đã được rải nhựa) với bề rộng mặt đường 3,5 m. 

+ Tuyến đường Mường Và - Mường Cai dài 10 km từ ngã 3 bản Tông xã 

Mường Và đến bản Pá Vẽ, xã Mường Cai hiện đang là đường đất với bề rộng 

mặt đường 5,5 m. 

                                                 
(4) Tổng hợp tại Phòng Kinh tê - Hạ tầng và Phòng Nông nghiệp & PTNT 
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+ Tuyến đường Púng Bánh - Mường Lèo dài 35 km từ Km142 đường 105 

đến bản Liềng, xã Mường Lèo (Hiện tại đang triển khai thi công). 

+ Tuyến đường Sam Kha - Mường Lèo dài 24 km từ bản Pú Sút xã Sam 

Kha - bản Liềng xã Mường Lèo. 

+ Tuyến đường từ mốc 147 - 153 - D1 dài 82 km; 

+ Tuyến đường từ mốc 187 - 190 - 195 dài 40 km. 

- Hệ thống đường xã trên địa bàn huyện có 60 tuyến với tổng chiều dài là 

384,40 km, bề rộng mặt đường từ 3-5,5m. 

- Đường nối với vành đai biên giới: Bao gồm các tuyến sau: 

+ Tuyến đường Lạnh Bánh - Mốc 162 dài 19 km; 

+ Tuyến đường Mường Lạn - Mốc 187 dài 13 km; 

+ Tuyến đường từ trung tâm xã Mường Lạn - Pu Hao mốc 190 Huổi Pá dài 

14 km đã được bê tông hóa. 

Tuy nhiên, do huyện có địa hình phức tạp, chia cắt mạnh nên việc xây 

dựng phát triển các tuyến giao thông còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, khả năng 

khai thác sử dụng các tuyến đường còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, 

giao lưu, trao đổi của nhân dân trong vùng và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội 

của địa phương. Việc thực hiện đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao 

thông của huyện trong những năm qua theo quy hoạch được duyệt còn chậm, do 

thiếu các nguồn vốn đầu tư. Do đó, hệ thống giao thông huyện trong cần được 

đầu tư nâng cấp và mở rộng trong thời gian tới. 

5.2. Thuỷ lợi và nước sinh hoạt 

* Thuỷ lợi: 

Thuỷ lợi đã được quan tâm nhằm khai thác tiềm năng đất đai của huyện. 

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất UBND huyện chỉ đạo các xã phát 

động phong trào toàn dân làm thuỷ lợi, nạo vét kênh mương, tu sửa phai tạm. 

Đến nay huyện đã đầu tư xây dựng được 221 công trình thủy lợi các loại. Trong 

đó: Công trình đập xây kiên cố có 80 công trình, công trình phai gỗ tạm có 140 

công trình; Tổng chiều dài kênh mương là 269,12 km, trong đó: Kênh xây 157,7 

km, kênh đất 105,7 km, đường ống 1,18 km, cầu máng: 4,54 km, hệ thống thuỷ 

lợi trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất 

cho diện tích đất trồng lúa 1 vụ và 2 vụ. Ngoài ra các công trình còn góp phần 

nuôi trồng thuỷ sản, cây ăn quả, cấp nước sinh hoạt cho khu dân cư, và chăn 

nuôi gia súc,... 

Các công trình thuỷ lợi đã góp phần đáng kể trong việc khuyến khích 

khai hoang mở rộng diện tích, thâm canh tăng vụ và tăng năng suất, chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư đồng bộ và bị ảnh hưởng 

do lũ, bồi lấp nên hiệu quả khai thác của các công trình bị hạn chế, tuổi thọ 
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công trình ngắn, một số công trình do không được tu sửa thường xuyên nên đã 

bị xuống cấp, sạt lở và hư hỏng. 

* Nước sinh hoạt: 

Trong những năm qua bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng của huyện và 

đóng góp của nhân dân, kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương đã xây dựng 

các công trình cấp nước sinh hoạt, đưa tổng số hộ được sử dụng nước sạch hợp 

vệ sinh lên 96,5%. 

5.3. Hệ thống điện 

Trên địa bàn hiện có 205 km đường dây trung thế 35 KV, 182 km đường hạ 

thế 0,4 KV với 94 trạm biến áp (trong đó của ngành điện 89 trạm, 05 trạm của 

khách hàng), đến nay 8/8 xã, 107/128 bản đã có điện lưới quốc gia đến trung tâm 

với 8.909 hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia chiếm 82,6% số hộ trên toàn huyện. 

Ngoài ra còn có công trình thuỷ điện Tà Cọ góp phần to lớn trong quá trình phát 

triển kinh tế, xã hội của huyện. Hiện nay đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các xã, 

bản là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, huyện đã và đang triển khai 

hàng loạt các dự án đưa điện lưới Quốc gia tới các xã, bản vùng sâu, vùng xa, vùng 

cao biên giới của huyện như Mường Lèo, Mường Lạn, Sam Kha… 

5.4. Bưu chính viễn thông 

Khi mới thành lập cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông, phát hành báo chí 

của huyện hầu như chưa có. Sau 15 năm thành lập huyện, hệ thống bưu chính 

viễn thông đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng đến chất lượng. Đến nay 

100% các xã đã có điểm bưu điện văn hoá xã, mạng điện thoại di động của các 

hãng VinaPhone, Viettel đã phủ sóng đến trung tâm xã. Thuê bao điện thoại 76 

thuê bao/100 dân, thuê bao Internet 8 thuê bao/100 dân, có 38 trạm(BTS), 6/8 xã 

có cáp quang Internet (Púng Bánh, Dồm Cang, Sốp Cộp, Nậm Lạnh, Mường Và, 

Mường Lạn). 8/8 xã được phủ sóng phát thanh và truyền hình đã góp phần tăng 

cường chất lượng thông tin liên lạc, phần nào đáp ứng nhu cầu về thông tin liên 

lạc cho các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện. 

5.5. Hệ thống chợ 

Huyện Sốp Cộp mới được đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện đưa vào 

hoạt động đầu năm 2018 và chợ biên giới Mường Lạn do sử dụng không hiệu quả 

chuyển sang mục đích đất giáo dục cho trường mầm non Hoa Ban II xã Mường 

Lạn. Như vậy, hiện nay trên địa bàn huyện có 1 chợ đó là chợ trung tâm huyện 

Sốp Cộp. 

5.6. Thực trạng của hệ thống hạ tầng xã hội 

5.6.1. Giáo dục-đào tạo(5) 

                                                 
(5) Cập nhật theo báo cáo tổng kết của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sốp Cộp 
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Giáo dục được củng cố và phát triển khá toàn diện ở các cấp học. Mạng 

lưới trường lớp tiếp tục phát triển, việc đổi mới giáo dục phổ thông được triển 

khai đồng bộ, mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, phổ cập giáo 

dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được duy trì vững chắc, phổ 

cập mầm non cho trẻ năm tuổi được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Công tác 

dạy học xóa mù chữ, thực hiện kế hoạch của UBND huyện, năm học 2018-2019 

chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục duy trì các lớp học chưa hoàn thành chương 

trình và mở mới một số lớp tại xã Mường Lèo, Sam Kha, Nậm Lạnh, Mường Và, 

Mường Lạn; tổng số 11 lớp, 242 học viên (trong đó học chương trình lớp 1,2,3 

giai đoạn 1 là 06 lớp với 139 học viên; học chương trình lớp 4,5 giai đoạn 2 là 

05 lớp với 110 học viên).  

Về phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp học: Năm học 2018-2019, 

toàn huyện có 21 đơn vị trường học, trong đó bậc học mầm non 08 trường với 

176 nhóm lớp 4447 trẻ; bậc học tiểu học (gồm 02 trường tiểu học, 07 trường TH-

THCS) với 267 lớp, 6065 học sinh; bậc học THCS (gồm 02 trường THCS, 07 

trường TH-THCS) với 98 lớp 3345 học sinh; 01 trường THPT với 34 lớp, 1289 

học sinh; 01 trường PTDT nội trú THCS-THPT với 09 lớp, 306 học sinh. 

Chất lượng giáo dục: Giáo dục mầm non tỷ lệ bé khỏe đạt 93%; bé chuyên 

cần đạt 97%; tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển Nhà trẻ đạt 92%; Mẫu giáo đạt 92,2%. 

Giáo dục tiểu học tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 96,6%, hoàn thành Chương trình tiểu 

học 96,1%. Giáo dục THCS tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng 97,5%, trong đó 

học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 38,8%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,1%,  

trong đó xếp loại giỏi chiếm 5,5%; khá 39,8%; trung bình 54,7%. Giáo dục 

THPT xếp loại về học lực: Giỏi 3.26%; Khá 42.75%; trung bình 52.06%; Yếu 

1.94%. Xếp loại về hạnh kiểm Tốt 72.69%; Khá 20.25%; trung bình 6.67%; Yếu 

0.39%. 

Kết quả tổ chức các kỳ thi, Hội thi: Thi khoa học - Kĩ thuật cấp tỉnh đạt 01 

giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải khuyến kích; cấp quốc gia đạt 01 giải khuyến khích; 

thi học sinh giỏi lớp 6,7,8, 9 cấp huyện, kết quả đạt 52/193 thí sinh đạt giải (đạt 

26,9%); cấp tỉnh, kết quả 8/23 em đạt giải (01 Giải Nhì, 01 Giải Ba, 06 Giải 

khuyến khích); Tổ chức thành công Giải điền kinh học sinh truyền thống huyện 

Sốp Cộp lần thứ VIII có 66/228 học sinh đạt giải (trong đó 22 giải Nhất, 22 giải 

Nhì, 22 giải ba); thành lập đội tuyển tham gia cấp tỉnh, kết quả 02 HCV, 01 HCB, 

02 HCĐ; Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học kết quả đạt 

14/40 giáo viên chiếm 35%. Bậc mầm non đạt 22/53 giáo viên chiếm 41,5%. 

*Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

Công nhận trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục mức độ 2 và đạt chuẩn 

quốc giá mức độ 1 đối với các trường: MN Họa Mi, TH&THCS Sốp Cộp, 

TH&THCS Mường Và, TH&THCS Dồm Cang, PTDTBT THCS Mường Lạn.  



UBND huyện Sốp Cộp Trang 23 

* Nhìn chung mạng lưới trường lớp đã phát triển theo hướng hoàn thiện và 

duy trì đầy đủ các cấp học. Một số điểm trường lẻ của cấp học mầm non, tiểu học 

ít học sinh tiếp tục được sắp xếp, dồn ghép về học tại các điểm trung tâm; đảm 

bảo thuận lợi trong việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, giảm tình trạng 

nhiều lớp ghép và tỷ lệ học sinh/lớp tăng. Qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, 

giáo dục học sinh. 

Nhằm tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các 

trường UBND huyện tiếp tục thực hiện xây dựng các phòng học bằng các nguồn 

vốn, đồng thời đẩy mạnh công tác quy hoạch, giải tỏa đất xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia, tu sửa các lớp học, nhà ở học sinh, giáo viên xuống cấp; cải tạo 

khuôn viên, tường rào cho các trường. Mua sắm các thiết bị day và học cho giáo 

viên, trong đó ưu tiên cho các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia. 

5.6.2. Y tế (6) 

Các chương trình y tế, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

cho nhân dân được triển khai một cách đồng bộ tích cực, có hiệu quả không để 

dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, công tác y tế dự 

phòng. Quản lý nhà nước về y tế từ huyện đến cơ sở được kiện toàn về đội ngũ, 

củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng 

được tăng cường cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Hệ thống cơ sở vật chất 

ngành y tế ngày càng được đầu tư mở rộng, đến nay trên địa bàn huyện có 01 

bệnh viện, 01 trung tâm y tế dự phòng, 8 trạm y tế xã. Năm 2019 dân số trung 

bình trên toàn huyện ước khoảng 49 nghìn người; tỷ lệ 10,3 bác sỹ/10.000 dân; tỷ 

lệ trạm y tế có bác sỹ 62,5%; số giường bệnh là 19 giường/10.000 dân (Không 

tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 16%; có 05 

xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm được 334/334 hộ kinh 

doanh với 16 lượt. Tuyên truyền Pháp lệnh Dân số và chương trình hành động 

động của Chính phủ, của tỉnh đến với các hộ gia đình trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên tỷ lệ sinh con thứ 3 vẫn còn cao với 138 trẻ (chiếm 19,5%). 

Kiểm tra đối với cơ sở hành nghề Dược (Bán lẻ thuốc tân dược) được: 13 cơ sở 

(Trong đó có 05 cơ sở chấp hành đúng quy định, còn 08 cơ sở đã nhắc nhở). Kết 

quả kiểm tra đối với cơ sở hành nghề Y (Phòng khám, chữa bệnh) được 04/08 cơ 

sở, cả 04 cơ sở đều chấp hành đúng quy định.  

5.6.3. Văn hóa- thể dục thể thao (7) 

Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch được duy trì và phát 

triển. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 

                                                 
(6)  Nguồn số liệu của Phòng Y tế huyện Sốp Cộp 
(7) Nguồn số liệu của Phòng Văn hóa TTDL huyện Sốp Cộp 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa 

- xã hội của địa phương. Duy trì 154 đội văn nghệ quần chúng (Khối nông thôn 

118 đội, khôi cơ quan 36 đội), các đội thường xuyên biểu diễn giao lưu văn nghệ 

nhân dịp lễ, tết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước . Làm tốt công tác trang trí 

khánh tiết, tăng âm phục vụ các hội nghị trên địa bàn huyện đả bảo theo đúng kế 

hoạch.  

Duy trì 132 đội bóng đá, 164 đội bóng chuyền, 21 câu lạc bộ hiện có; tổ 

chức giải thể thao được 05 giải như: Giải bóng chuyền nam và giải bóng chuyền 

hơi nữ; Giải bóng chuyền nam nữ và tổ chức trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy 

gậy, tung còn, tó má lẹ; Giải cầu lông CBCCVC-LĐ lần thứ VIII, năm 2019; Giải 

điền kinh học sinh truyền thống huyện Sốp Cộp năm 2019; tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân tại xã Sốp Cộp; có 5/8 xã tổ chức Ngày chạy 

Olympic vì sức khỏe toàn dân với 1.787 người tham gia; đưa đoàn VĐV tham gia 

Giải điền kinh học sinh truyền thống tỉnh Sơn La lần thứ XII năm 2019, kết quả 

đạt được 02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 02 huy chương đồng. 

Tuyên truyền, in, phóng tác 270 m2 pa nô, in phun treo 107 băng rôn vượt 

đường, treo 200 cờ Đảng và cờ Tổ quốc, 50 cờ dây, dùng xe ô tô tuyên truyền cổ 

động mặt đường 78 lượt, chiếu bóng được 94 buổi. 

Phối hợp với Đoàn công tác Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La vào khảo sát thực 

tế tại bản Mường Và, xã Mường để làm bản du lịch cộng đồng của huyện và kiểm 

các cơ sở lưu trú du lịch tại (nhà nghỉ, nhà trọ), các điểm vui chơi giải trí, chăm 

sóc sức khỏe, câu lạc bộ thể thao; thành lập Đoàn công tác của huyện tham gia 

học tập kinh nghiệm về các mô hình kinh doanh dịch vu, du lịch, các điểm du lịch 

tại Thành phố Sơn La và 02 huyện: Mộc Châu, Vân Hồ; phối hợp với Ban văn 

nghệ Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng chương trình hành trình di sản: “Sốp 

Cộp - Lời hò hẹn Pu Sam Sẩu”.  

5.6.4. Hoạt động truyền thanh - truyền hình 

Sản xuất 86 chương trình truyền thanh, 22 bản tin truyền hình, 12 trang 

truyền hình cơ sở (Trong đó: Sản xuất 4 chương trình phát thanh, 1 chương 

trình truyền hình, 2 tin trang truyền hình cơ sở, 1 chuyên mục khuyến học). 

Với 227 tin, 29 bài (Trong đó: Truyền hình 158  tin, 28  bài). Nội dung các 

chương trình: Tuyên truyền toàn diện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực 

KT- VH- XH- ANQP trên địa bàn huyện; duy trì chuyên mục “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh”; Chuyên mục “Đảng trong 

cuộc sống hôm nay”; Chuyên mục “Phổ biến giáo dục pháp luật”; “Công tác 

cải cách hành chính”; Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước…; 60 năm 

ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng 
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bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019). Thu phát sóng 

chương trình FM của Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng chương trình phát 

thanh STV: 1.540 giờ (trong đó Thu phát sóng chương trình FM của Đài Tiếng 

nói Việt Nam: 814 giờ  và tiếp sóng chương trình phát thanh STV: 410 giờ). 

Lắp đặt thêm 03 cụm thu FM mới tại 02 bản và 01 cụm dân cư tại xã Mường 

Và gồm: bản Nà Khoang; bản Huổi Niếng và cụm Huổi Mẹt; thay 02 cụm thu 

mới tại bản Co Pồng xã Sốp Cộp; 01 cụm tại bản Huổi Cang xã Dồm Cang; 

thay 02 côn mới tại trạm Mường Lạn; Thường xuyên kiểm tra các cụm FM 

không dây ở các bản, với tổng số 50 cụm thu, sửa chữa 03 cụm FN tại xã Dồm 

Cang và xã Lường Lạn, kiểm tra hệ thống cột anten, dây chằng néo, hệ thống 

tiếp đất, các thiết bị máy móc, nguồn điện và các thiết bị phòng chống cháy 

nổ, đảm bảo an toàn tại 02 trạm. 

Bưu chính và Viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng 

nhu cầu thông tin liên lạc trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các 

ngành, phát triển KT - VHXH - QPAN và các hoạt động trong đời sống xã hội 

của nhân dân các dân tộc trong huyện, tổng số trạm BTS là 38 trạm,  6/8 xã có 

cáp quang Internet (Púng Bánh, Dồm Cang, Sốp Cộp, Nậm Lạnh, Mường Và, 

Mường Lạn). Số thuê bao internet đạt 4 máy/100 dân, số thuê bao điện thoại 

đạt 90 máy/100 dân; phòng họp trực tuyến của huyện và 8/8 xã duy trì hoạt 

động ổn định. 

Ước tính thực hiện thực hiện 6 tháng đầu năm 2019: Tỷ lệ hộ nghe Đài 

TNVN đạt 77%; tỷ lệ hộ xem truyền hình đạt 88%. 

5.6.5. Quốc phòng - An ninh 

a. Quốc Phòng 

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới được giữ vững ổn định; Duy 

trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực SSCĐ, trực ban, trực phòng không, trực 

PCLB - TKCN. Duy trì, đảm bảo quân số trực 24/24 và tuần tra canh gác bảo vệ 

an toàn vào các dịp Lễ, tết, sự kiện trọng đại của đất nước. Khảo sát quy hoạch 

xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong 

khu vực phòng thủ của huyện Sốp Cộp. Quyết định giao chỉ tiêu huấn luyện 

Quân nhân dự bị và tổ chức huấn luyện quân DBĐV năm 2019 bảo đảm đúng chỉ 

tiêu trên giao; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức Lễ 

giao nhận quân năm 2019 bảo đảm đủ chỉ tiêu trên giao (87/87 công dân). Tham 

mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ Ban hành Chỉ thị, Nghị quyết về lãnh đạo 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng 
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năm 2019; ban hành công văn đôn đốc Hội đồng chính sách các xã thực hiện kết 

luận lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện; chỉ đạo xã 

Dồm Cang tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm 

kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng hướng dẫn của trên; tổ chức hội nghị chi 

trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch. Tổ chức giao ban hàng tháng theo 

Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010. 

b. An ninh 

Phối hợp với các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn và các phòng 

nghiệp vụ Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình chủ động xây dựng các 

phương án ngăn ngừa, phòng chống; chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và 

chính quyền 08 xã, đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ, 

an ninh tư tưởng, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nhân dân; 

đảm bảo an ninh thông tin, phòng ngừa, ngăn chặn việc lộ, lọt bí mật Nhà nước; 

xây dựng, triển khai kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại 

tội phạm trên địa bàn toàn huyện đặc biệt là bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn của 

đất nước và tết cổ truyền của dân tộc; thực hiện Chỉ thị số 36 -CT/TU ngày 

06/7/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 

các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh - trật tự; mở cuộc vận động chuyển 

hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về An ninh trật tự tại các xã. Tiếp tục thực hiện 

cuộc vận động chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh chính trị tại xã Nậm Lạnh; 

mở cuộc vận động chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại 

xã Mường Và; cuộc vận động chuyển hóa địa bàn cấp bản tại bản Cống, bản Nà 

Khi, xã Mường Lạn; chuẩn bị nội dung xây dựng điểm sáng An ninh vùng biên 

tại xã Mường Lèo. Xây dựng kế hoạch thực hiện tháng phòng chống ma túy 

(tháng 6/2019). 

Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 87 vụ việc về trật tự an toàn xã hội (giảm 15 

vụ so với cùng kỳ năm 2018). Đã điều tra, xác minh làm rõ 85 vụ (đạt 98%), xử 

lý 116 đối tượng. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện 142 trường hợp vi phạm, 

tạm giữ 45 xe môtô, 03 xe ôtô, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp; ra quyết định 

xử phạt hành chính 142 trường hợp = 141.420.000đ nộp KBNN.  

6. Khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và 

môi trường 

a. Nhóm chủ quan 
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- Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở vừa 

thiếu lại vừa hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn đã làm ảnh hưởng không 

nhỏ đến kết quả thực hiện công việc . 

- Năng lực triển khai thực hiện Luật Đất đai của các cấp, các ngành, một số 

địa phương còn nhiều mặt hạn chế cũng là một nguyên nhân tác động đến kết quả 

thực hiện việc quản lý và sử dụng đất của các địa phương trên địa bàn huyện.  

b. Nhóm Khách quan 

- Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai vẫn còn diễn ra như: lấn chiếm đất 

đai, vi phạm quy hoạch sử dụng đất; sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, 

kém hiệu quả;… 

- Địa bàn phân bố rộng, địa hình khó khăn, phức tạp làm cho công tác quản 

lý, điều tra cơ bản về Tài nguyên Môi trường gặp nhiều khó khăn. Suất đầu tư 

của các chương trình, dự án tăng cao trong khi nguồn kinh phí đầu tư hạn hẹp, 

phân bổ dàn trải dẫn đến hiệu suất thấp. Dẫn đến công tác quản lý, sử dụng đất 

đai còn nhiều hạn chế. 

7. Tác động của điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội năm 2019 tác động 

đến công tác quan lý nhà nước về đất đai 

Huyện Sốp Cộp tiếp tục phát huy các điều kiện thuận lợi: Kinh tế tiếp tục 

ổn định và tăng trưởng; cơ chế chính sách đồng bộ phù hợp đi vào cuộc sống; đời 

sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện được dần được nâng cao, kết 

cấu hạ tầng đã được tăng cường, các chính sách an sinh xã hội được triển khai 

thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Bên 

cạch đó công tác quan lý nhà nước về đất đạt được kết quả nhất định trong năm 

2018, như sau: 

7.1. Về Công tác quản lý đất đai 

 Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất: Chỉ đạo các phòng ban liên quan và 

UBND xã Sốp Cộp xin ý kiến nhân dân, các ngành, Sở Xây dựng và ban hành 

Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đường giao thông từ khu 

Đài tưởng Niệm Liệt sỹ đến đầu cầu Nậm Ca; điều chỉnh khu đất dự trữ phát triển 

(Đối diện khu Ao to) sang đất ở; hoàn thành và công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 khu Huổi Pe, bản Pe xã Sốp Cộp; xác định phạm vi, diện tích khu đất tại 

bản Sốp Nặm, khảo sát, xác định phạm vi quy hoạch chi tiết khu căn cứ hậu 

phương, hậu cần kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ Quân sự quốc phòng. Phối hợp Chi 

cục kiểm lâm, Sở NN&PTNT thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch 3 loại rừng khu vực Pá Vai, Cang kéo, xã Nậm Lạnh; khu Púng Cưởm, xã 

Púng Bánh để làm cơ sở bổ sung KHSD đất và triển khai thực hiện các dự án. 

Tiếp tục triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020: Tổ chức Hội 

thảo xin ý kiến các ngành lần 1; xin ý kiến nhân dân, các ngành lần 2,... Tiếp tục 

tổ chức quản lý Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. 
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Công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (8): Thực hiện công 

tác thu hồi đất, bồi thường GPMB các chương trình, dự án trên địa bàn huyện.  

Công tác giao đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (9): Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

48/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất. 

7.2. Công tác quản lý Môi trường  

Triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục phòng ngừa ứng phó sự cố môi 

trường do thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện Phương án di 

chuyển, sơ tán dân vùng thiên tai giai đoạn 2018-2020. Hướng dẫn và đôn đốc 

UBND các xã, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá thực hiện tiêu chí 17 và xây 

dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng Nông thôn mới theo Hướng 

dẫn số 90/HD-STNMT ngày 11/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Báo 

cáo kết quả thực hiện tiêu chí 17. 

7.3. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai  

Hiện nay trên địa bàn huyện Sốp Cộp còn 9 điểm vướng mắc liên quan địa 

giới hành chính các cấp, trong đó: có 03 điểm cấp xã, 03 điểm cấp huyện và 03 

điểm cấp tỉnh. Sở Nội vụ Sơn La đã phối hợp với các bên liên quan của huyện 

Sốp Cộp đã tiến hành giải quyết nhiều lần, bước đầu đã đưa ra hướng giải quyết 

của 9 điểm vướng mắc liên quan địa giới hành chính các cấp (10). Nguyên nhân 

chính dẫn đến tranh chấp đất đai: 

                                                 
(8) Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Púng Bánh;Dự án Bãi đỗ xe tĩnh; Dự án Trung tâm bồi dưỡng chính 

trị huyện; Dự án đường Mường Và- Nậm Lạnh; Nậm Lạnh – Dồm Cang; Dự án đấu giá đất 2019 gần đầu cầu 

Nậm Ban đường đi Dồm Cang; Dự án sắp xếp dân cư Huổi Men; Dự án đường Mường Lạn – Nà Khi – Mốc 187, 

đường Púng Bánh – Mường Lèo; Dự án đường Sốp Cộp- Púng Bánh; Dự án mở rộng các trường. 

(9) Giao đất cho 19 hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá QSD đất tại khu vực đối diện cổng chợ trung tâm 

huyện. Bàn giao cho Trung tâm dịch vụ nông nghiệp quản lý, sử dụng khu đất Trung tâm giáo dục lao động cũ. Đề 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cho ý kiến về cho thuê đất đối sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá 

nhân là dân tộc thiểu số. Xin ý kiến về giao đất sản xuất nông nghiệp cho cộng đồng dân cư. Tổ chức đấu giá QSD 

đất thành công khu đối diện cổng chợ Trung tâm hành chính huyện đoạn D20’-D31 vào ngày 17/01/2019, với 

tổng diện tích 932m2, 10 lô, Giá khởi điểm 7,72874tỷ; giá bán đấu giá 8,6042tỷ; chênh lệch 0,93168tỷ. Đã hoàn 

thành thu nộp ngân sách nhà nước; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2019. Rà 

soát, báo cáo bổ sung các khu vực khai thác quỹ đất đấu giá 2019. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị các điều kiện để 

tổ chức đấu giá QSD đất theo Kế hoạch khai thác các khu ở năm 2019. Cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân trên 

địa bàn huyện theo quy định.  

Kết quả cấp GCNQSD đất lần đầu: Tổng số hộ, giấy chứng nhận cần cấp lần đầu là: 5.575hộ, trong đó:  

Đất ở: 1.359 hộ. Đất sản xuất nông nghiệp: 4.216hộ. Tổng số hộ, giấy chứng nhận đã cấp:  5.202hộ, trong đó: Đất 

ở:  Đất ở đã cấp 1.187 hộ (đã trao giấy 406 hộ, chưa trao giấy 781 hộ); Đất nông nghiệp đã cấp 4.015 hộ (đã trao 

giấy 970 hộ, chưa trao giấy 3.045 hộ). Tổng hộ gia đình, cá nhân chưa cấp: 373hộ, trong đó: Đất ở: 172hộ; Đất 

nông nghiệp: 201hộ.  

Kết quả cấp Giấy CNQSD đất đối với các hộ gia đình, cá nhân: Thẩm định hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy cho 

70 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 46.482,5m2 (Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định trình Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh cấp 57 hộ, diện tích 34.047,8m2; Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình 

UBND huyện cấp 13 hộ, diện tích 12.434,7 m2). 
(10) - Đối với đường ĐGHC cấp xã (3 điểm): 

+ Khu vực giữa xã Nậm Lạnh với xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều chỉnh khoảng 43,0 ha 

về xã Nậm Lạnh quản lý); 
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- Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tranh chấp địa giới hành chính như trình 

độ năng lực đội ngũ cán bộ, công chức quản lý địa giới hành chính còn hạn chế; 

phương tiện, thiết bị đo đạc, bản đồ về địa giới hành chính còn lạc hậu nên công 

tác lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gặp nhiều khó khăn và có những ảnh 

hưởng không tốt. 

- Công tác quản lý địa giới hành chính đã nhiều năm bị buông lỏng; thiếu 

quy chế chặt chẽ khi có những ý kiến khác nhau lại không được giải quyết triệt 

để, kiên quyết; hiện tượng hữu khuynh tránh né đã làm cho việc tranh chấp đất 

đai liên quan đến địa giới hành chính kéo dài gây ảnh hưởng xấu. 

- Giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính là công 

việc phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc; quá trình giải quyết đặt ra yêu cầu 

phải bảo đảm đầy đủ, khoa học. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Những thuận lợi cơ bản 

- Luôn được Đảng, Chính phủ, tỉnh quan tâm ban hành các chính sách ưu 

tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh miền núi và được nhân dân 

đồng tình ủng hộ. 

- Đất đai rộng lớn, chất lượng đất còn tương đối tốt, tỷ lệ mùn cao, khí hậu 

thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm điển hình phù hợp với nhiều loại cây trồng nông 

lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. 

- Có lực lượng lao động tương đối dồi dào, nhân dân cần cù, chịu khó. 

2. Những hạn chế, khó khăn 

                                                                                                                                                           
+ Khu vực giữa xã Mường Lạn với xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều chỉnh khoảng 

1.409,4 ha về xã Mường Lạn quản lý); 

+ Khu vực giữa xã Sam Kha với xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều chỉnh khoảng 1.256,3 

ha về xã Sam Kha quản lý); 

- Đối với đường ĐGHC cấp huyện (3 điểm): 

+ Khu vực giữa xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp với xã Mường Cai huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều 

chỉnh khoảng 51,70 ha về xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp quản lý); 

+ Khu vực giữa xã Mường Và, huyện Sốp Cộp với xã Mường Cai huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều 

chỉnh khoảng 82,10 ha về xã Mường Cai, huyện Sông Mã quản lý); 

+ Khu vực giữa xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp với xã Mường Cai huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (Dự kiến điều chỉnh 

khoảng 57,70 ha về xã Mường Cai, huyện Sông Mã quản lý); 

- Đối với đường ĐGHC cấp tỉnh (3 điểm): 

+ Khu vực giữa xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với xã Pú Hồng huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 

(Khu vực giữa bản Huổi Phô với bản Mường Ten, dự kiến điều chỉnh khoảng 250,0 ha về xã Pú Hồng, huyện 

Điện Biên Đông quản lý); 

+ Khu vực giữa xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên (Khu vực giữa bản Huổi My với bản Na Su, bản Cha Tua A, B, dự kiến điều chỉnh khoảng 96,60 ha về xã 

Sam Kha, huyện Sốp Cộp quản lý, khoảng 1,2 ha về xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên quản lý);  

+ Khu vực giữa xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với xã Mường Lói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên (Khu vực bản Huổi Lạ, dự kiến điều chỉnh khoảng 304,47 ha về xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp quản lý); 
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- Địa hình phức tạp, chia cắt mạnh đã ảnh hưởng lớn đến khả năng khai 

thác đất sản xuất nông nghiệp ở quy mô tập trung và phát triển giao thông vận tải, 

xây dựng cơ sở hạ tầng. Để phát triển đòi hỏi phải có đầu tư đáng kể về nguồn 

vốn và nhân lực. 

- Trong những năm gần đây tuy kinh tế của huyện đã có bước phát triển 

nhưng tốc độ chưa cao, chưa bền vững, nguyên nhân chính là do xuất phát điểm 

rất thấp, đời sống vật chất tinh thần của đại đa số người dân còn thiếu thốn, tỷ lệ 

hộ nghèo còn cao, nông dân thiếu vốn, thiếu công nghệ sản xuất. 

- Khí hậu thời tiết của huyện ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu toàn cầu tiềm 

ẩn nhiều hiện tượng bất lợi như: mưa lớn kéo dài, lũ quét, mưa đá, gió lốc,... gây 

ảnh hưởng xấu cho đời sống và sản xuất của nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến 

môi trường chung toàn huyện. 

- Địa bàn xa trung tâm hành chính tỉnh, hệ thống đường giao thông trong 

huyện phần lớn có chất lượng kém, đường nhiều đèo dốc, hẹp, nền đường không 

ổn định, thường xuyên sạt lở và lầy lội gây không ít khó khăn cho việc đi lại và 

vận chuyển hàng hoá, nhất là mùa mưa lũ. Đây là một trở ngại lớn ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Tình hình thiên tai, dịch bệnh, sâu bệnh đối với sản xuất thường sảy ra và 

có xu hướng diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến việc bố trí cây trồng, vật nuôi 

theo hướng chuyển dịch cơ cấu có lợi thế. 

- Tuy nguồn lao động dồi dào, nhưng trình độ kỹ thuật và kỹ năng sản xuất 

thì chưa cao, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, 

chủ yếu là sản xuất theo phương pháp truyền thống thủ công nhỏ lẻ dẫn đến hiệu 

quả năng suất lao động thấp. 

- Xuất phát điểm nền kinh tế thấp, hạ tầng kỹ thuật còn yếu kém và hạn 

chế, thiếu vốn đầu tư xây dựng. Tiến độ đầu tư xây dựng còn chậm, đầu tư dàn 

trải, hiệu quả đầu tư chưa cao. 

- Hệ thống các loại hình dịch vụ chưa phát triển ở vùng sâu vùng xa, dịch 

vụ mua bán nông sản giao lưu hàng hóa chưa được tổ chức có hệ thống và trở 

thành cầu nối giữa sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân. 
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Phần thứ hai 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 

1. Đánh giá kết quả đạt thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sốp Cộp đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sốp Cộp. Sau khi được UBND 

tỉnh phê duyệt, UBND huyện Sốp Cộp đã triển khai thực hiện việc giao đất, thu 

hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã 

được phê duyệt. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về đất đai năm 2019 được thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 01: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

Đơn vị tính: ha  

SỐ 

TT 
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT MÃ 

Diện tích  

KHSD đất 

được duyệt 

năm 2019 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2019 

Diện tích 

 (ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

 giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

  TỔNG DT TỰ NHIÊN   147.342,00 147.342,00 - 100,00 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 75.818,55 75.927,53 108,98 100,14 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.119,68 4.130,31 10,63 100,26 

  Đất chuyên trồng lúa nước LUC 857,22 867,73 10,51 101,23 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4.790,51 5.089,58 299,07 106,24 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.445,23 1.227,31 - 217,92 84,92 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 32.643,57 32.655,62 12,05 100,04 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 5.872,04 5.872,04 - 100,00 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 26.652,72 26.655,21 2,49 100,01 

1.6 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 289,38 292,03 2,65 100,92 

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 5,43 5,43 - 100,00 

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1.995,54 1.936,27 - 59,27 97,03 

2.1 Đất quốc phòng CQP 278,53 208,05 - 70,48 74,70 

2.2 Đất an ninh CAN 1,72 1,72 - 100,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK - - - - 

2.4 Đất khu chế xuất SKT - - - - 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN - - - - 

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,58 0,95 - 0,63 60,13 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,89 1,08 - 1,81 37,37 

2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS - - - - 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 827,25 856,51 29,26 103,54 

2.8 Đất di tích lịch sử - văn hoá DDT 0,50 0,50 - 100,00 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL - - - - 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,88 4,88 - 100,00 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 317,37 316,00 - 1,37 99,57 
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SỐ 

TT 
CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT MÃ 

Diện tích  

KHSD đất 

được duyệt 

năm 2019 

(ha) 

Kết quả thực hiện năm 2019 

Diện tích 

 (ha) 

So sánh 

Tăng (+) 

 giảm (-) 

Tỷ lệ 

(%) 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 55,71 48,01 - 7,70 86,18 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11,38 11,31 - 0,07 99,38 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,29 1,79 - 0,50 78,17 

2.15 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - - 

2.16 Đất cơ sở tôn giáo TON - - - - 

2.14 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 139,28 128,98 - 10,30 92,60 

2.15 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 4,50 4,50 - 100,00 

2.16 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 6,25 6,73 0,48 107,68 

2.17 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,85 0,40 - 0,45 47,06 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN - - - - 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối   SON 338,56 344,86 6,30 101,86 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC - - - - 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,00 - - 2,00 - 

3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 69.527,92 69.478,21 - 49,71 99,93 

 (Chi tiết tại biểu 02/CH - Phần phụ lục) 

Kết quả ước thực hiện đến ngày 31/12/2019 theo chỉ tiêu các loại đất được 

UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2019, như sau: 

1.1. Nhóm đất nông nghiệp 

Diện tích nhóm đất nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

được duyệt là 75.818,55 ha, thực hiện 75.927,53 ha đạt 100,14%. Cụ thể: 

a) Đất trồng lúa 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 4.119,68 ha, thực 

hiện 4.130,31 ha, đạt 100,26%, thực tăng 8,81 ha (Diện tích đất trồng lúa chủ yếu 

tăng ở diện tích chuyên trồng lúa nước 10,51 ha, do trong năm kế hoạch 2019 dự 

kiến chuyển đổi sang đất khác:phát triển cơ sở hạ tầng “Đường giao thông quanh 

khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận động xã Sốp Cộp; Sân Vận động mới 

trung tâm huyện xã Sốp Cộp,...”. Phát triển khu dân cư: Khu dân cư quanh sân VĐ 

mới xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã 

Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã 

Sốp Cộp;... Nhưng chưa thực hiện được. Diện tích tăng thêm của đất ruộng 1 vụ, 

được bổ sung từ diện tích đo mới của công tác cấp giấy lần đầu 0,91 ha “tại xã 

Púng Bánh”, cộng thêm từ khai hoang thêm đất ruộng nước ...). Đồng thời đất 

trồng lúa cũng giảm 1,82 ha, để thực hiện công tác phát triển hạ tầng trên địa bàn 

huyện, như: Đường nội đồng (trước cửa UBND xã) đến nhà ông Phiên bản Cang 

Tở, Bổ sung Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 105 (đoạn Púng Bánh - Mường Lèo); 

Thủy lợi bản Púng Báng,... Trong đó: 
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- Đất chuyên trồng lúa nước: Diện tích trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 được duyệt là 857,22 ha, thực hiện 867,73 ha, đạt 101,23%. Tăng 10,51 

ha, nguyên nhân trong năm kế hoạch 2019 dự kiến chuyển mục đích đất trồng 

lúa sang để phát triển cơ sở hạ tầng “Đường giao thông quanh khu sân TT và 

trong khu dân cư giáp sân vận động xã Sốp Cộp; Sân Vận động mới trung tâm 

huyện xã Sốp Cộp,...”. Phát triển khu dân cư: Khu dân cư quanh sân VĐ mới xã 

Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp 

Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã 

Sốp Cộp;... Nhưng chưa thực hiện được. Đồng thời đất chuyên trồng lúa nước 

cũng giảm 1,10 ha để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng của huyện như: Bổ sung 

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 105 (đoạn Púng Bánh - Mường Lèo); Thủy lợi 

bản Púng Báng; Đường nội đồng (trước cửa UBND xã) đến nhà ông Phiên bản 

Cang Tở,... 

b) Đất trồng cây hàng năm khác 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 4.790,51 ha, thực 

hiện 5.089,58 ha, đạt 106,24%. Chỉ tiêu đạt cao do diện tích dự kiến được bổ 

sung từ đất chưa sử dụng đạt khoảng 48% kế hoạch.  

- Diện tích giảm ha so với năm 2018, do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất trồng cây lâu năm: 168,32 ha, thực hiện đề án trồng cây ăn quả trên 

đất dốc tại các xã (xã Dồm Cang 35 ha; xã Mường Lạn 15 ha; xã Mường Lèo 

10.32 ha; xã Mường Và 43,0 ha; xã Nậm Lạnh 14 ha; xã Púng Bánh 23,40 ha; xã 

Sam Kha 10,6 ha và xã Sốp Cộp 16 ha); 

+ Đất trồng lúa nước còn lại: Diện tích khai phá chuyển mục đích là 3,17 

ha, tại các xã: Dồm Cang 99 ha; xã Mường Lạn 0.41 ha; xã Mường Lèo 0,86 ha; 

xã Mường Và 0,65 ha; xã Nậm Lạnh 14 ha và xã Púng Bánh 0,26 ha. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: do người dân tận dụng các khu vực đất chũng, 

ngần nguồn nước để chuyển mục đích sử dụng 3,02 ha, tập trung tại các xã: Dồm 

Cang 0,45 ha; xã Mường Lèo 0,24 ha; xã Nậm Lạnh 0,56 ha; xã Púng Bánh 

0,30ha; xã Sam Kha 0,48 ha và xã Sốp Cộp 0,99 ha 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 13,58 ha 

(xã Dồm Cang 0,15 ha; xã Mường Lạn 1,17 ha; xã Mường Lèo 6,28 ha; xã 

Mường Và 0,43 ha; xã Nậm Lạnh 0,53 ha; xã Púng Bánh 3,85 ha; xã Sam Kha 

0,65 ha và xã Sốp Cộp 0,53 ha); 

+ Đất ở tại nông thôn: 5,06 ha (xã Dồm Cang 0,08 ha; xã Mường Lạn 0,1 

ha; xã Mường Lèo 0,30 ha; xã Mường Và 0,17 ha; xã Nậm Lạnh 0,10 ha; xã 

Púng Bánh 4,06 ha; xã Sam Kha 0,11 ha và xã Sốp Cộp 0,14 ha); 

+ Đất ở tại đô thị: 0,48 ha (Tại TT huyện Sốp Cộp). 
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- Diện tích biến động tăng 196,12 ha được bổ sung từ đất chưa sử dụng và 

đất trồng lúa nương, tại các xã như: (xã Dồm Cang 48,19 ha; xã Mường Lạn 

11,07 ha; xã Mường Lèo 25,79 ha; xã Mường Và 81,85 ha; xã Nậm Lạnh 6,0 ha; 

xã Púng Bánh 4,0 ha; xã Sam Kha 15,0 ha và xã Sốp Cộp 4,22 ha); 

c) Đất trồng cây lâu năm 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1.445,23 ha, thực 

hiện 1.227,31 ha, đạt 84.92%. Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn so với kế 

hoạch được duyệt do diễn biến thời tiết khí hậu không thuận lợi nên một số khu 

vực dự kiến mở rộng diện tích trồng cam, cà phê và cây ăn quả khác,... chưa thực 

hiện được. 

- Biến động giảm 4,92 ha, trong đó: 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 3,04 ha 

(đất giao thông 2,07 ha; thủy lợi 0,07 ha và năng lượng 0,90 ha). 

+ Đất ở: 0,97 ha trên địa bàn xã của huyện Sốp Cộp. 

- Đồng thời diện tích cây lâu năm tăng: 178,32 ha được bổ sung từ các loại 

đất sau:  

+ Đất trồng lúa nương: 10,0 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm: 168,32 ha; 

b) Đất rừng phòng hộ 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 32.643,57 ha, thực 

hiện 32.655,62 ha, đạt 100,04%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với 

kế hoạch được duyệt do kết quả rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu 

nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh 

quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 

của UBND tỉnh Sơn La và năm 2019 một số công trình dự kiến có chiếm dụng 

vào đất rừng phòng hộ nhưng chưa thực hiện được, trong đó:  CT Thủy điện 

Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo và Trận 

địa phòng không 12,7mm (sau Ban chỉ huy Quân sự huyện) .  

e) Đất rừng đặc dụng 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 5.872,04 ha, thực 

hiện 5.872,04 ha, đạt 100%. Nguyên nhân kết quả thực hiện đạt so với kế hoạch 

được duyệt do vẫn dữ nguyên số liệu thống kê theo kết quả rà soát chuyển đổi 

đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản 

xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 1036/QĐ-

UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Sơn La. 

f) Đất rừng sản xuất 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 26.652,72 ha, thực 

hiện 26.655,21 ha, đạt 100,01%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với 
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kế hoạch được duyệt do kết quả rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn 

ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 

3 loại rừng theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La và một số dự án dự kiến chiếm dụng vào đất rừng sản xuất chưa 

thực hiện được như: CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Đường đầu cầu 

bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu 

cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp. 

g) Đất nuôi trồng thuỷ sản 

Diện tích kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 289,38 ha, thực 

hiện 289,03 ha, đạt 100,92%. Do một số diện tích đất khác dự kiến chuyển đổi 

sang đất nuôi trồng thủy sản lấy từ các loại đất đã thực hiện được trong năm 2019.  

- Diện tích biến động giảm 1,09 ha sang đất phát triển hạ tầng 0,52 ha; đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp Cơ sở Châu Thịnh 0,10 ha; Mở rộng Đất trường mầm 

non Hoa Đào 0,07 ha, đất ở đô thị 0,05 ha và đất ở tại nông thôn: 0,35 ha. 

- Đồng thời đất nuôi trồng thủy sản tăng 4,10 ha từ các loại đất sau: 

+ Đất chưa sử dụng 0,62 ha tại các: (xã Mường Lèo 0,29 ha; xã Mường Và 

0,20 ha và xã Nậm Lạnh 0,13 ha); 

+ Đất trồng lúa còn lại: 0,46 ha tại xã Nậm Lạnh. 

+ Đất trồng cây hàng năm: 3,02 ha tập trung tại các xã: Dồm Cang 0,45 ha; 

Mường Lèo 0,24 ha; Nậm Lạnh 0,56 ha; Púng Bánh 0,30 ha; Sam Kha 0,48 ha và 

Sốp Cộp 0,99 ha.   

h) Đất nông nghiệp khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt trên địa bàn huyện có 5,43 ha, 

kết quả thực hiện đến năm 2019 là 5,43 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch 

được duyệt. 

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1.995,54 ha, thực hiện  

1.936,27 ha, đạt 97,03%. Cụ thể: 

a) Đất quốc phòng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 278,53 ha, thực hiện 208,05 

ha, đạt 74,70%. Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn 70,48 ha so với kế 

hoạch được duyệt do chưa bồi thường thu hồi đất để bố trí làm thao trường huấn 

luyện và dự kiến xây dựng chốt dân quân thường trực các xã chưa thực hiện được 

do chưa bố trí được nguồn vồn để xây dựng. 

b) Đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1,72 ha, thực hiện 1,72 

ha, đạt 100% kế hoạch đề ra.  
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c) Đất thương mại, dịch vụ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1,58 ha, kết quả thực hiện đến 

năm 2018 là 0,95 ha, đạt 60,13%. Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn so với kế 

hoạch được duyệt do một số khu đất dự kiến chuyển đổi từ đất khác nhau sang sử 

dụng cho mục đích thương mại dịch vụ tuy nhiên chưa được thực hiện (Đất thương 

mại - dịch vụ lô 25 đầu cầu Nậm Lạnh và Đất thương mại - dịch vụ cầu qua suối 

Nậm Ban không đủ quỹ đất đã hủy bỏ không đưa vào kế hoạch kỳ 2020). 

d) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 2,89 ha, thực hiện 1,08 ha, 

đạt 37,37%. Do chưa hoàn thành công tác chuyển mục đích sử dụng đất của 2 

công trình: Đất cơ sở SX kinh doanh phi nông nghiệp “Cơ sở sơ chế biến nông 

sản Trước Trạm y tế xã Dồm Cang”; Đất cơ sở SX kinh doanh phi nông nghiệp 

xã Mường Và “Khu Đông Ngua bản Mường Và”; Đất bể đầu mối cấp nước và 

nhà điều hành “Cty cấp nước Sơn La”. 

e) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 không có đưa vào kế hoạch. 

f) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 827,25 ha, thực hiện 

856,51 ha, đạt 103,54%. Nguyên nhân kết quả thực hiện thấp hơn so với kế hoạch 

được duyệt do một số công trình nằm trong kế hoạch 2019 chưa có vốn để triển 

khai thực hiện 1 số dự án. 

 f.1) Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1,94 ha, thực hiện 1,94 

ha, đạt 100%. 

f.2) Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là không có, thực hiện là 3,70 ha, 

do trong năm kế hoạch dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất Trung tâm giáo dục lao 

động 05-06 sang trồng cây lâu năm nhưng chưa thực hiện được.  

f.3) Đất xây dựng cơ sở y tế 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 4,61 ha, thực hiện 4,61 ha, 

đạt 100%. 

f.4) Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 49,21 ha, thực hiện 48,77 

ha, đạt 99,11%. Nguyên nhân giảm là do chưa xây dựng (Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị huyện Sốp Cộp (NQ 138) và Mở rộng Đất trường mầm non Hoa Đào xã 

Púng Bánh). 
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f.5) Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 7,59 ha, thực hiện 4,76 ha đạt 

61,53%. Do chưa tiến hành xây dựng được Sân vận động mới TT Sốp Cộp. 

f.6) Đất giao thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 656,75 ha, thực hiện 679,99 

ha, đạt 103,54%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với kế hoạch được 

duyệt do trong năm kế hoạch thực hiện được 9 truyến đường (Bổ sung Cải tạo 

nâng cấp đường tỉnh lộ 105 (đoạn Púng Bánh - Mường Lèo); Bãi đỗ xe tĩnh 

khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp; Nâng cấp Đường Mường Và-Nậm 

Lạnh (Đoạn qua xã Nậm Lạnh); Nâng cấp Đường Nậm Lạnh-Dồm Cang (Đoạn 

qua xã Dồm Cang); Đường giao thông ngã ba Phá Thóong đi  Pu Sút xã Sam 

Kha (Hạng mục 02 cầu tràn); Đường nội đồng (trước cửa UBND xã) đến nhà 

ông Phiên bản Cang Tở),... 

f.7) Đất thuỷ lợi 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 62,92 ha, thực hiện 65,07 

ha, đạt 103,42%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với kế hoạch thực 

hiện được 13 công trình thuỷ lợi: Thủy lợi bản Púng Báng; NC hệ thống cấp 

nước SH liên bản: Co Đứa - Nà Nghè - Huổi Hùm và bản Tông; Nước sinh 

hoạt Nong Lanh - Sổm Pói - Nà Một; Thủy lợi Huổi Na Co Men bản Huổi 

Yên; Thủy lợi phai Nà Nam bản Cọ,... 

f.8) Đất công trình năng lượng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 42,06 ha, thực hiện 45,59 

ha, đạt 108,39%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với kế hoạch được 

duyệt do đã triển khai thực hiện 11 công trình: (Đường điện bản Huổi Phúc- 

Sam Quảng Mường Lèo (NQ 125); Hệ thống điện Huổi Phô; Hệ thống điện 

Huổi My; Hệ thống điện Nậm Lạn; Hệ thống điện Co Muông; Hệ thống điện 

Nong Phụ; Hệ thống điện Co Hạ; Hệ thống điện Pá Kạch Trên; Hệ thống điện 

Huổi Men; Hệ thống điện Mường Lạn (Khu Nà Phát); Hệ thống điện Phá 

Thóong), 3 công trình chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất (CT Thủy 

điện Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; 

Cửa hàng Xăng dầu xã Mường Lèo) và chuyển tiếp sang năm 2020  

f.9) Đất công trình bưu chính viễn thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 1,57 ha, thực hiện đạt 100%. 

f.10) Đất chợ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 0,6 ha, thực hiện 0,60 ha, 

đạt 100% kế hoạch. 

g) Đất có di tích lịch sử - văn hoá 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 0,50 ha, thực hiện đạt 100%. 

Diện tích này là di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Mường Và đã được Bộ Văn hóa, 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch) phê duyệt tại Quyết định số 

95/1998/QĐ/BVHTT ngày 24/01/1998. 

h) Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 4,88 ha, thực hiện 4,88 ha, 

đạt 100%.  

i) Đất ở tại nông thôn 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 317,37 ha, thực hiện 316 ha, 

đạt 99,57%. Nguyên nhân thực hiện thấp hơn so với kế hoạch được duyệt do đất ở 

nông thôn dự kiến được mở rộng do như cầu giãn dân, giãn bản và chuyển mục đích 

quyền sử dụng đất thực hiện đạt thấp. 

j) Đất ở đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt chỉ tiêu đất ở đô thị là 55,71 ha, 

thực hiện 48,01 ha, đạt 99,57% so với kế hoạch. Theo đó diện tích đất ở đô thị dự 

kiến tăng ở các công trình sau: Khu dân cư quanh sân VĐ mới xã Sốp Cộp; Khu dân 

cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc 

theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp, nhưng chưa thực 

hiện được. Đồng thời đất ở đô thị tăng do cộng thêm đất đấu giá 0,70 ha (Đấu giá 

đất ở 1 phần tại lô QH số HT 39 (giáp đường 21m); nối tiếp lô CC04 dọc đường đi 

đầu cầu cứng Nậm Ban; Đấu giá đất ở 1 phần tại lô QH CC-04 (giáp đường 21m); 

Đấu gia khu đất Hạt Kiểm Lâm cũ; Đấu gia khu đất 1 phần đất Lâm Trường) và 

diện tích phát sinh do nhu cầu trong nội đất đô thị 1,03 ha.  

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 11,38 ha, thực hiện 11,31 

ha, đạt 99,38% kế hoạch, do đất trụ sở Hạt Kiểm lâm cũ được đấu giá quyền sử 

dụng đất sang đất ở tại đô thị. 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 2,29 ha, thực hiện 1,79 ha, đạt 

78,17%, đạt thấp hơn so với kế hoạch được duyệt là xếp đất Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị được thống kê vào đất trụ sở, nay được thống kê vào đất công trình giáo 

dục và đào tạo. 

m) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 139,28 ha, thực hiện 

128,98 ha, đạt 92,60%, đạt thấp do diện tích đất dự kiến mở rộng đất nghĩa trang 

của trung tâm huyện Sốp Cộp chưa thực hiện được. 
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n) Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 4,50 ha, kết quả thực hiện 

4,50 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. 

o) Đất sinh hoạt cộng đồng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 6,25 ha, thực hiện 6,73ha, 

đạt 107,68%. Nguyên nhân kết quả thực hiện cao hơn so với kế hoạch được 

duyệt do năm 2019 đã triển khai xây dựng nhà văn hóa các bản trên địa bàn 

huyện Sốp Cộp vượt kế hoạch đề ra. 

p) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 0,85 ha nhưng thực hiện 

0,40 ha, đạt 47,06% so với kết quả được duyệt. Do tiến hành giải phóng mặt bằng 

để thi công Vườn hoa cây xanh trước trụ sở Công an huyện Sốp Cộp. 

q) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 338,56 ha, thực hiện 

344,86 ha, đạt 101,86% so với kế hoạch được duyệt, do trong kỳ kế hoạch dự 

kiến chuyển 1 phần diện tích suối sang đất công trình năng lượng phục vụ 2 công 

trình thủy điện Suối Lừm (Nậm Pừn) và Thủy điện Nậm Công, nhưng chưa triển 

khai xây dựng. 

r) Đất phi nông nghiệp khác 

Diện tích được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2019 là 2,0 ha, nhưng năm 

2019 chưa thực hiện được, nguyên nhân do diện tích thu hồi để thành lập làng 

thanh niên lập nghiệp tại xã Púng Bánh được bóc tách từng hạng mục và được 

thống kê vào các loại đất cụ thể, một phần diện tích để xây dựng hệ thống kè 

chống sạt lở TTHC huyện nhưng chưa được triển khai thực hiện dự kiến chuyển 

tiếp thực hiện năm 2019. 

1.3. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt là 69.527,92 ha, thực hiện 

69.478,21 ha, đạt 99,93%. Năm 2019 diện tích đất chưa sử dụng thực giảm 49,71 

ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất nông nghiệp: 44,33 ha. Cụ thể: 

 Đất nuôi trồng thủy sản: 1,0 ha tại xã Nậm Lạnh; 

 Đất trồng lúa nước còn lại: 6,50 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 36,83 ha (xã Dồm Cang 8,20 ha; 

xã Mường Lạn 6,07 ha; xã Mường Lèo 8,80 ha; xã Mường Và 6,90 ha; xã Nậm 

Lạnh 2,85 ha; xã Púng Bánh 1,79 ha và xã Sam Kha 2,22 ha); 

 Đất phi nông nghiệp: 5,38 ha. 

 Đất phát triển hạ tầng: 5,26 ha (Đường điện bản Huổi Phúc- 

Sam Quảng Mường Lèo (NQ 125); Bổ sung Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 105 
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(đoạn Púng Bánh - Mường Lèo); Hệ thống điện Huổi Phô; Nâng cấp Đường 

Mường Và-Nậm Lạnh (Đoạn qua xã Nậm Lạnh); Nâng cấp Đường Nậm Lạnh-

Dồm Cang (Đoạn qua xã Dồm Cang),...); 

 Đất ở tại nông thôn: 0,12 ha (Đất ở tại nông thôn của 2 xã 

Mường Lèo và xã Sam Kha). 

2. Kết quả cập nhật kết quả rà soát, chuyển đổi 3 loại rừng vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện 

Diện tích của 3 loại rừng (Rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) 

đã được cập nhật theo đúng Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng 

hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch 3 loại rừng huyện Sốp Cộp đến năm 

2025 và định hướng đến 2030, và rà soát diễn biến rừng năm 2019. Diện tích biến 

động được thể hiện tại mục d, e, f của báo cáo thuyết minh trang 29. 

Diện đất lâm nghiệp chuyển ra các loại đất được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 02: Kết quả cập nhật kết quả rà soát, chuyển đổi 3 loại rừng vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 

Đơn vị tính: ha  

STT Tên xã 
Tổng DT 

(ha) 

Phân theo loại đất 

LUK NHK CLN NTS DGT ONT 

1 Dồm Cang 254,96 0,68 245,43 2,50 1,68 0,78 3,89 

2 Mường Lạn 2.879,99 2,96 2.868,42 0,26 1,07 1,21 6,07 

3 Mường Lèo 1.033,93 1,76 1.026,07 0,20 1,74 0,69 3,47 

4 Mường Và 2.054,54 0,74 2.042,68 1,20 1,66 1,38 6,88 

5 Nậm Lạnh 405,90 1,69 394,94 0,85 1,57 1,14 5,71 

6 Púng Bánh 646,92 0,87 640,00 0,62 0,98 0,74 3,71 

7 Sam Kha 773,64 0,52 769,81 0,46 0,75 0,35 1,75 

8 Sốp Cộp 412,30 0,31 410,01 0,35 0,56 0,18 0,89 

Cộng tổng 8.462,18 9,53 8.397,36 6,44 10,01 6,47 32,37 

3. Đánh giá kế quả đạt được trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 

3.1. Nhóm chỉ tiêu về đất đai 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt có 39 chỉ tiêu, đã thực hiện đạt 

37/39 chỉ tiêu. Trong đó: 

- Chỉ tiêu thực hiện đạt từ 90%-100% có 17 chỉ tiêu. Bao gồm: 

     +   Đất trồng lúa nương đạt 100%; 

+ Đất bằng trồng cây HN khác đạt 100%; 

+ Đất rừng đặc dụng đạt 100%; 

+ Đất nông nghiệp khác đạt 100%; 

+ Đất an ninh đạt 100%; 

 Đất xây dựng cơ sở văn hóa đạt 100%; 
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 Đất xây dựng cơ sở y tế đạt 100%; 

 Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo đạt 99,11%; 

 Đất công trình bưu chính viễn thông 100%. 

 Đất chợ đạt 100%; 

+ Đất di tích lịch sử - văn hoá đạt 100%; 

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải đạt 100%; 

+ Đất ở tại nông thôn đạt 99,27%; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan đạt 100%; 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng đạt 92,6%;  

+ Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm đạt 100%. 

+ Đất chưa sử dụng đạt 99,93%.  

- Chỉ tiêu thực hiện đạt trên 100% có 12 chỉ tiêu. Bao gồm: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước đạt 101,23%; 

+ Đất trồng lúa nước còn lại đạt 100,10%; 

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác đạt 106,38%; 

+ Đất rừng phòng hộ đạt 100,04%; 

+ Đất rừng sản xuất đạt 100,01%; 

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 100,92%; 

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt 

103,54%; 

+ Đất giao thông đạt 103,54%; 

+ Đất thuỷ lợi đạt 103,42%; 

+ Đất công trình năng lượng đạt 108,39%; 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng đạt 107,68%. 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối đạt 101,86%; 

- Chỉ tiêu thực hiện dưới 90% có 9 chỉ tiêu, bao gồm: 

+ Đất trồng cây lâu năm đạt 84,94%; 

+ Đất quốc phòng đạt 74,70%; 

+ Đất thương mại, dịch vụ đạt 60,13%; 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đạt 37,37%; 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao đạt 61,53%; 

+ Đất ở tại đô thị đạt 85,91%; 

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp đạt 78,17%;  

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng đạt 47,06%; 

- Chỉ tiêu chưa thực hiện được có 2 chỉ tiêu, bao gồm: 

+ đất phi nông nghiệp khác; 

+ Đất cơ sở dịch vụ về xã hội.  

3.2. Nhóm chỉ tiêu về danh mục công trình 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được duyệt có 89 chỉ tiêu, đã thực hiện đạt 

55 chỉ tiêu, không đưa 02 chỉ tiêu (Đất thương mại - dịch vụ cầu qua suối Nậm 

Ban, xã Sốp Cộp) do không đủ quỹ đất và công trình thủy điện Nậm Công chiếm 
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dụng vào nhiều đất rừng đặc dụng không khả thi, không tiếp tục chuyển tiếp sang 

kế hoạch 2020, đồng thời các cơ quan công trình sự nghiệp đã được quy hoạch tại 

lô A13. Còn lại 32 chỉ tiêu còn phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của huyện tiếp 

tục thực hiện và chuyển tiếp sang kế hoạch 2020. 

4. Đánh giá nguyên nhân của những tồn tại trong thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất năm 2019 

- Đất đai có nguồn gốc rất phức tạp, là lĩnh vực rất nhạy cảm, liên quan đến 

nhiều tổ chức, cá nhân. Mặt khác nhận thức của một số bộ phận người dân, tổ 

chức sử dụng đất về chính sách pháp luật còn hạn chế, thiếu hợp tác trong công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng, gây nhiều khó khăn làm chậm triển khai 

nhiều dự án đầu tư. 

- Việc cắt giảm đầu tư, chi tiêu công làm nhiều công trình, dự án đang đầu 

tư dở dang phải dừng, giãn, hoãn tiến độ đầu tư so với dự kiến, nhiều dự án thu 

hút đầu tư do các nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn cũng triển khai chậm, 

năng lực mới tăng thêm của ngành xây dựng đạt thấp. 

- Việc huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp so với tiềm năng, lợi thế 

và nhu cầu đầu tư của huyện, cơ sở hạ tầng tuy có nhiều thay đổi song vẫn còn 

thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các xã 

vùng sâu vùng xa. 

- Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực còn phụ thuộc nhiều vào 

nguồn vốn của Chính phủ, tỉnh phân bổ. Việc cắt giảm đầu tư, chỉ tiêu công, trong 

khi khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội của huyện đạt thấp so với nhu cầu 

đầu tư của huyện làm nhiều công trình, dự án đang đầu tư dở dang phải dừng, giãn, 

hoãn tiến độ đầu tư so với dự kiến, nhiều dự án thu hút đầu tư do các nhà đầu tư 

gặp khó khăn về vốn cũng triển khai chậm. Kết quả thực hiện các công trình, dự án 

đạt tỷ lệ thấp so với các công trình đã đăng ký như cầu sử dụng đất đã  trình 

HĐND tình cho phép thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Kinh phí đầu tư để 

thực hiện các công trình quá lớn, trong khi nguồn ngân sách địa phương và tỉnh 

còn hạn chế, mặt khác sức hút đầu tư vào huyện không hấp dẫn. 

- Việc tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất 

không sát so với chỉ tiêu được duyệt theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có nơi 

chưa được thực hiện nghiêm túc. Tình trạng người sử dụng đất vi phạm quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn xảy ra. 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không theo 

kế hoạch nên nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện. 

- Chưa chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình đã đăng ký 

trong phương án quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 
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- Việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, sự phối hợp giữa các 

ngành có liên quan đến sử dụng đất chưa đồng bộ. 

- Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn làm 

chậm tiến độ xây dựng,… Chính vì vậy, mặc dù kết quả thực hiện đất phi nông 

nghiệp đạt được còn thấp so với chỉ tiêu kế hoạch. 

- Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không 

theo kế hoạch nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện. 

- Chưa chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình đã đăng ký 

trong phương án kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

- Việc chuyển mục đích đất ở tại xã gặp nhiều khó khăn do diện tích manh 

mún, nhỏ lẻ không được thể hiện chi tiết trên bản đồ (bản đồ tỷ lệ 1/25.000 chỉ 

thể hiện những lô đất có diện tích trên 0,56 ha) và không thể hiện chi tiết đến 

từng bản (do số liệu chỉ thể hiện đến cấp xã). 

* Những tồn tại hạn chế (cấp bách) cần phải giải quyết trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 

+ Chú trọng công tác tuyên truyền và giải đáp pháp Luật đất đai: Để pháp 

luật đất đai đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai 

cho nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng, coi đó là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong việc từng bước nâng cao ý thức pháp luật, góp 

phần ổn định chính trị, xã hội. 

+ Giải quyết triệt để các khiếu kiện, thắc mắc về đất đai ngay tại cơ sở, góp 

phần hạn chế những khiếu kiện phức tạp không đáng có, hạn chế sự tốn kém thời 

gian, tiền bạc của công dân. 

+ Cử cán bộ chuyên trách trong công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm, nâng cao trình độ cho cán bộ cấp xã trong công tác Tài nguyên và Môi 

trường. Góp phần nâng cao công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.   
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Phần thứ ba 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG 

NĂM 2020 

1. Chỉ tiêu kinh tế năm 2020 

Giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) của huyện năm 2020 ước đạt 1.0269,6 tỷ 

đồng. Cụ thể như sau: 

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 333,60 tỷ đồng, chiếm 26,28%; 

- Công nghiệp - Xây dựng  ước đạt 440,30 tỷ đồng, chiếm 34,68%; 

- Dịch vụ ước đạt 495,70 tỷ đồng, chiếm 39,04% cơ cấu ngành. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn (theo giá năm 2010) năm 

2020 ước đạt 478 tỷ đồng. 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 379,5 tỷ đồng (theo giá năm 2010). 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 359,7 tỷ đồng (theo giá 

năm 2010). 

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 

- Dân số: 50,9 nghìn người. 

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên: 1,7%. 

- Tỷ lệ đô thị hóa 12%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 27%. 

- Số giường bệnh/10.000 dân đạt 24 giường. 

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế 100%. 

- Số bác sỹ/10.000 dân là 10,3 bác sỹ. 

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 16%. 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. 

- Tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt đạt 95%. 

- Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam đạt 91%. 

- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 53%. 

- Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa đạt 100%. 

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm y tế đạt tiêu chuẩn 

không có ma túy 100%. 

- Tỷ lệ xã, bản đạt tiêu chuẩn không có tệ nạn ma túy 55%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 97%. 
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- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 97%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 95% ở đô thị. 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,5%. 

3. Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm 

Dự báo dân số của huyện đến năm 2020 là 50,90 người với 10.829 hộ; Tỷ 

lệ tăng dân số tự nhiên năm 2019 là 1,7%. 

Số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động năm 2020 có 30.800 

người, chiếm 61,78% dân số, trong đó: lao động nông nghiệp chiếm 84,70%; lao 

động công nghiệp - xây dựng chiếm 1,9% và lao động thương mại - dịch vụ 

chiếm 13,4%. 

Phấn đấu đến năm 2020 số lao động có việc làm mới đạt khoảng 1.110 

người, lao động qua đào tạo, hướng nghiệp đạt 400 người. 

4. Cơ sở thực tiễn để xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

Được nêu tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện.   

- Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện 

giao đất, cho thuê đất, thu hồi 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 trong 

năm 2020. 

- Đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, 

phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện. 

 - 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 theo từng năm. 

 5. Tác động của phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 đến công 

tác quản lý nhà nước về đất đai 

Năm 2020 tỉnh Sơn La tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể tái cơ 

cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp. 

Trong đó, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch, gắn với chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các chương 
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trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng NTM và triển khai các dự án phát 

triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. 

Rà soát, bổ sung các chính sách liên quan đến khuyến khích thu hút đầu tư 

vào nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các "thung lũng" sản xuất nông 

nghiệp an toàn, trọng tâm là phát triển kinh tế tập thể, HTX kiểu mới, huy động 

các nguồn lực xã hội, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp phục vụ tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 

Huyện Sốp Cộp cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, kế 

hoạch, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; bảo đảm an sinh xã hội, 

đào tạo nghề, tạo việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành 

và thực thi pháp luật. Quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí, trong đó 

nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. 

Củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nâng cao 

hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. 

II. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 

1. Chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất của cấp tỉnh cho cấp huyện 

Trên cơ sở chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND tỉnh Sơn La 

phân bổ cho huyện Sốp Cộp tại Công văn số 4214/UBND-KT ngày 21/12/2016, 

UBND huyện Sốp Cộp đã xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 17/4/2017. Cụ thể như sau: 

1.1. Đất nông nghiệp Chỉ tiêu được duyệt đến năm 2020 là 106.248,62 ha, 

trong đó: 

- Đất trồng lúa: 2.973,10 ha. 

Trong đó đất chuyên trồng lúa nước 867,70 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 10.731,90 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: 2.495,49 ha. 

- Đất rừng phòng hộ: 44.269,00 ha. 

- Đất rừng đặc dụng: 8.576,80 ha. 

- Đất rừng sản xuất: 36.901,50 ha. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 295,40 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 5,43 ha. 
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1.2. Đất phi nông nghiệp 

Chỉ tiêu được duyệt đến năm 2020 là 2.087,10 ha. Trong đó: 

- Đất quốc phòng: 302,20 ha. 

- Đất an ninh: 1,51 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: 1,68 ha. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,70 ha. 

- Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 0,50 ha. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 849,56 ha. 

- Đất di tích lịch sử - văn hoá: 0,50 ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 19,00 ha. 

- Đất ở tại nông thôn: 339,85 ha. 

- Đất ở tại đô thị: 47,14 ha (Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 28 tháng 

6 năm 2017 về việc công nhận Khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp là đô 

thị loại V). 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 11,50 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 2,10 ha. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 133,40 ha. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: 12,83 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 5,0 ha. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,2 ha. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 342,41 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: 10,67 ha. 

1.3. Đất chưa sử dụng 

Chỉ tiêu được duyệt đến năm 2020 là 39.006,29 ha.  

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

Nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành được xác định căn cứ vào mục tiêu, 

yêu cầu phát triển của từng ngành, khả năng đầu tư trong các giai đoạn và quỹ đất 

hiện có của địa phương (số lượng và đặc điểm tài nguyên đất đai). Các ngành tự 

dự báo nhu cầu sử dụng đất của mình sẽ phù hợp hơn. Nhưng ngược lại, mang 

tính phiến diện, cục bộ, dễ bị chồng chéo mục đích sử dụng giữa các ngành trên 

cùng một khu đất. 

Nhiệm vụ của kế hoạch sử dụng đất đai là căn cứ vào dự báo nhu cầu sử dụng 

đất đai của các ngành sẽ tổng hợp, kiểm tra chỉnh lý, điều hòa và cân đối quỹ đất 

trong nội bộ các ngành (nông nghiệp, phi nông nghiệp) và giữa các ngành (theo mục 

đích sử dụng) tùy theo đặc điểm quỹ đất hiện có của địa phương. 
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3. Xác định chỉ tiêu sử dụng đất năm 2019, chuyển tiếp sang kế hoạch 

sử dụng đất năm 2020 

Theo chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Sốp Cộp đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La 

và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực có kế hoạch triển khai năm 2018 

trên địa bàn huyện. Xác định các chỉ tiêu chưa thực hiện hết năm 2019 chuyển 

tiếp sang năm 2020 như sau: 

Bảng 03: Chỉ tiêu chuyển tiếp thực hiện năm 2019 

STT Chỉ tiêu chuyển tiếp MÃ 

Kế 

hoạch 

năm 

2019 

Hiện 

trạng 

năm 

2019 

So sánh 

kết quả 

thực 

hiện 

Kế 

hoạch 

năm 

2020 

Diện 

tích 

chuyển 

tiếp 

1 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.445,23 1.227,31 -217,92 1.620,05 217,92 

2 Đất quốc phòng CQP 278,53 208,05 -70,48 279,33 70,48 

 

3 
Đất thương mại, dịch vụ TMD 1,58 0,95 -0,63 1,58 0,63 

4 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 2,89 1,08 -1,81 2,89 1,81 

5 
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục - đào tạo 
DGD 49,21 48,77 -0,44 49,23 0,62 

6 
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục - thể thao 
DTT 7,59 4,67 -2,92 7,59 2,92 

7 Đất ở tại nông thôn ONT 317,37 316,0 -1,37 322,20 1,37 

8 Đất ở tại đô thị ODT 55,71 48,01 -7,70 56,38 7,70 

9 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hoả táng 
NTD 139,28 128,98 -10,30 138,18 1,0 

10 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 0,85 0,40 -0,45 0,85 0,45 

11 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2,00 - -2,00 2,00 2,00 

3.1. Đất nông nghiệp 

Theo kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được 

duyệt, đất nông nghiệp có 7/12 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 100%; 4/12 chỉ tiêu 

thực hiện đạt từ 90-100%; 1/12 chỉ tiêu thực hiện đạt dưới 90%. Xác định các chỉ 

tiêu chưa thực hiện hết năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020 như sau: 

- Đất trồng cây lâu năm: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết năm 

2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển 

tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2020 là 217,92 ha. 

3.2. Đất phi nông nghiệp 

Theo kết quả đánh giá thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có 7/28 

chỉ tiêu thực hiện đạt trên 100%; 12/28 chỉ tiêu thực hiện đạt từ 90-100%; 7/28 

chỉ tiêu thực hiện đạt dưới 90% và có hai chỉ tiêu chưa thực hiện được nhưng 

không  đưa 02 chỉ tiêu (Đất thương mại - dịch vụ cầu qua suối Nậm Ban, xã Sốp 

Cộp) do không đủ quỹ đất và công trình thủy điện Nậm Công chiếm dụng vào 
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nhiều đất rừng đặc dụng không khả thi, không tiếp tục chuyển tiếp sang kế hoạch 

2020. Xác định các chỉ tiêu chưa thực hiện hết, phù hợp với phát triển kinh tế xã 

hội của huyện được chuyển tiếp sang năm 2020 như sau: 

- Đất quốc phòng: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết năm 2019 phù hợp 

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển tiếp thực hiện trong kế 

hoạch năm 2020 là 70,48 ha. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết năm 2019 

phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển tiếp thực hiện 

trong kế hoạch năm 2020 là 0,85 ha. 

STT Danh mục Địa điểm Diện tích (ha) 

1 Đất thương mại - dịch vụ lô 25 đầu cầu Nậm Lạnh, xã Sốp Cộp Xã Sốp Cộp 0,63 

 
Tổng 

 
0,63 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết 

năm 2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển 

tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2020 là 1,81 ha. 

STT Danh mục Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

48 
Đất bể đầu mối cấp nước và nhà điều hành (Cty cấp nước 

Sơn La) 
xã Sốp Cộp  SKC 

50 
Đất cơ sở SX kinh doanh phi nông nghiệp (Cơ sở sơ chế 

biến nông sản Trước Trạm y tế xã Dồm Cang) 
xã Dồm Cang  SKC 

51 
Đất cơ sơ SX kinh doanh phi nông nghiệp xã Mường Và 

(Khu Đông Ngua bản Mường Và) 
xã Mường Và  SKC 

 Tổng  1,81 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ tiêu sử 

dụng đất chưa thực hiện hết năm 2019 là 3,36 ha, diện tích đất phù hợp với kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 

2019 là 3,36 ha. Các danh mục công trình chuyển tiếp như sau: 

Danh mục công trình cơ sở giáo dục - đào tạo chuyển tiếp: 

STT Danh mục Địa điểm Diện tích (ha) 

1 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp (NQ 138) Xã Sốp Cộp 0,50 

2 Mở rộng Đất trường mầm non Hoa Đào xã Púng Bánh Xã Púng Bánh 0,12 

 Tổng  0,62 

Danh mục công trình thể dục thể thao chuyển tiếp:  

STT Danh mục Địa điểm Diện tích (ha) 
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STT Danh mục Địa điểm Diện tích (ha) 

1 Sân vậ động trung tâm huyện Sốp Cộp Xã Sốp Cộp 2,92 

 Tổng  2,92 

- Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết năm 2019 phù 

hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển tiếp thực hiện 

trong kế hoạch năm 2020 là 1,37 ha. 

- Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết năm 2019 phù hợp 

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển tiếp thực hiện trong kế 

hoạch năm 2020 là 7,70 ha. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: Chỉ tiêu sử dụng đất 

chưa thực hiện hết năm 2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được 

xác định chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2020 là 9,20 ha. 

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết 

năm 2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định chuyển 

tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2020 là 0,45 ha. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Chỉ tiêu sử dụng đất chưa thực hiện hết 

năm 2019 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xác định 

chuyển tiếp thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là 2,00 ha. 

4. Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân 

Bảng 04: Tổng hợp và so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch năm 

2019 với kế hoạch năm 2020 

SỐ 

TT  
 CHỈ TIÊU  

 Diện tích 

năm 2019  

 Diện tích 

năm 2020 

(ha)  

 Tăng (+), 

giảm (-) 

so với 

hiện 

trạng  

   TỔNG DT TỰ NHIÊN  147.342,00 147.342,00 - 

 1   ĐẤT NÔNG NGHIỆP  75.927,53 76.297,39 369,86 

 1.1   Đất trồng lúa  4.130,31 4.043,11 - 87,20 

   Đất chuyên trồng lúa nước  867,73 850,67 - 17,06 

 1.2   Đất trồng cây hàng năm khác  5.089,58 5.088,11 - 1,47 

 1.3   Đất trồng cây lâu năm  1.227,31 1.622,25 394,94 

 1.4   Đất rừng phòng hộ  32.655,62 32.636,73 - 8,89 

 1.5   Đất rừng đặc dụng  5.872,04 5.872,04 - 

 1.5   Đất rừng sản xuất  26.655,21 26.740,17 84,96 

 1.6   Đất nuôi  trồng thuỷ sản  292,03 289,55 - 2,48 

 1.7   Đất nông nghiệp khác  5,43 5,43 - 

 2   ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP  1.936,27 2.113,79 177,53 

 2.1   Đất quốc phòng  208,05 279,33 71,28 
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 2.2   Đất an ninh  1,72 1,87 0,15 

 2.3   Đất khu công nghiệp  - - - 

 2.4   Đất khu chế xuất  - - - 

 2.5   Đất cụm công nghiệp  - - - 

 2.4   Đất thương mại, dịch vụ  0,95 1,58 0,63 

 2.5   Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  1,08 2,89 1,81 

 2.6   Đất cho hoạt động khoáng sản  - - - 

 2.7  
 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã  
856,51 976,42 119,91 

 2.8   Đất di tích lịch sử - văn hoá  0,50 0,50 - 

 2.11   Đất danh lam thắng cảnh  - - - 

 2.9   Đất bãi thải, xử lý chất thải  4,88 4,88 - 

 2.10   Đất ở tại nông thôn  316,00 322,20 6,20 

 2.11   Đất ở tại đô thị  48,01 56,38 8,37 

 2.12   Đất xây dựng trụ sở cơ quan  11,31 10,67 - 0,64 

 2.13   Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp  1,79 1,79 - 

 2.14   Đất xây dựng cơ sở ngoại giao  - - - 

 2.15   Đất cơ sở tôn giáo  - - - 

 2.14  
 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hoả táng  
128,98 129,98 1,00 

 2.15   Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm  4,50 3,07 - 1,43 

 2.16   Đất sinh hoạt cộng đồng  6,73 7,69 0,96 

 2.17   Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  0,40 0,85 0,45 

 2.18   Đất cơ sở tín ngưỡng  - - - 

 2.19   Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối    344,86 308,58 - 36,28 

 2.20   Đất có mặt nước chuyên dùng  - - - 

 2.21   Đất phi nông nghiệp khác  - 5,12 5,12 

 3   ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG  69.478,21 68.930,82 - 547,39 

5.1. Đất nông nghiệp 

4.1. Đất nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Sốp Cộp có 76.297,39 ha, chiếm 51,78% tổng diện tích tự nhiên. Tăng 

369,86 ha so với năm 2019. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với 

hiện trạng năm 2019 là 75.299,25/75.927,53 ha(11). 

Cụ thể diện tích các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp đến năm 2020 như sau: 

a) Đất trồng lúa 

                                                 
11 Diện tích đất nông nghiệp thực tăng 369,86 ha sơ với năm 2019, trong đó: Diện tích giảm trong nội bộ đất nông 

nghiệp là 467,32 ha trong đất Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm; giảm sang đất phi 

nông nghiệp 160,69 ha (Chi tiết các loại đất xem tại Biểu 08/CH kèm theo báo cáo thuyết minh). Đồng đất nông 

tăng giảm trong nội bộ đất nông nghiệp là 467,32 ha tại đất lúa nương và đất trồng cây hàng năm khác; tăng từ đất 

phi nông nghiệp 3,7 ha từ đất cơ sở dịch vụ về xã hội sang đất trồng cây lâu năm và diện tích tăng được bổ sung từ 

đất chưa sử dụng là 527,12 ha. 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 4.043,11 ha, chiếm 5,30% diện tích đất 

nông nghiệp. Thực giảm 87,20 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 4.036,61/4.130,31 ha. 

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

Trong đó:  

a1) Đất chuyên trồng lúa nước 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 850,67 ha, chiếm 21,04% diện tích đất 

trồng lúa. Diện tích giảm 17,06 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 850,67/867,73 ha. 

*Diện tích thay đổi giảm 17,06 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Đất phát triển hạ tầng: 7,88 ha(12); 

- Đất ở tại đô thị: 6,70 ha (Khu dân cư quanh sân VĐ mới xã Sốp Cộp 3,0 

ha; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp 

1,7 ha; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã 

Sốp Cộp 2,0 ha.) 

- Đất phi nông nghiệp khác: 2,48 ha (Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện). 

(Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

a2) Đất trồng lúa nước còn lại 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 895,49 ha, chiếm 22,15% diện tích đất 

trồng lúa. Thực tăng 4,86 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 888,99/890,63 ha. 

*Diện tích thay đổi giảm 1,64 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Đất phát triển hạ tầng: 1,40 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo 1,20 

ha và CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo 0,20 ha). 

- Đất ở tại nông thôn: 0,02 ha, nhu cầu đất ở xã Púng Bánh 0,02 ha. 

- Đất ở tại đô thị: 0,05 ha cho nhu cầu đất ở với các bản trung tâm Sốp Cộp. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,17 ha (Đất nhà văn hóa bản Huổi Yên 

0,06 ha xã Dồm Cang và Nhà văn hóa bản Kéo 0,11 ha xã Púng Bánh); 

*Diện tích thay đổi tăng 6,50 ha do được bổ sung từ đất chưa sử dụng: (Diện 

tích cấp đất cho 2 bản Cang Kéo và Pá Vai 4 ha xã Nậm Lạnh; diện tích khai hoang 

ruộng nước của bản Phá Thóng 2,35 ha; Ten Lán 0,15 ha thuộc xã Sam Kha). 

                                                 
(12)- Đất XD cơ sở thể dục thể thao 0,51 ha: Sân Vận động mới trung tâm huyện. 

     - Đất công trình giao thông 6,81 ha: Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư mới trung tâm huyện Sốp Cộp 3,0 ha;   

Đường giao thông nội đồng bản Dồm xã Dồm Cang 0,21 ha; Đường đầu cầu bản Pe đến đường 105 là 0,28 ha; Đường 

đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới 0,27 ha; Đường giao thông quanh khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận 

động 2,0 ha; Đường giao thông nội đồng bản Cang xã Dồm Cang 0,18; Đường giao thông nội đồng bản Huổi Dồm xã 

Dồm Cang 0,25 ha; Đường giao thông nội đồng bản Pặt xã Dồm Cang 0,21 ha; Đường giao thông nội đồng bản Nà Lìu 

xã Dồm Cang 0,41 h; 

-  Đất công thình thủy lợi 0,06 ha: Thủy lợi Huổi Mòn bản Nà Mòn xã Mường Và; 

- Đất công trình năng lượng: CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo 0,50 ha; 
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 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

a3) Đất trồng lúa nương 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 2.296,95 ha, chiếm 56,81% diện tích 

đất trồng lúa. Thực giảm 75,0 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 2.296,95/2.371,95 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 75,0 ha do chuyển sang các loại đất: 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 68,0 ha (Xã Mường Lạn 9,0 ha thuộc bản 

Nà Vạc; xã Mường Lèo 18,0 ha thuộc các bản: Nậm Pừn, Huổi Làn, Huổi Phúc, 

Sam Quảng,...; xã Mường Và 10,0 ha thuộc bản Huổi Niếng; xã Nậm Lanh 16,0 

ha thuộc bản Hua Lạnh và Huổi Hia; xã Púng Bánh 8,0 ha thuộc bản Huổi Cốp; 

xã Sam Kha 7 ha thuộc các bản Sam Kha, Phá Thóng, Nậm Tỉa, Huổi Sang, Huổi 

Phô, Huổi My); 

- Đất trồng cây lâu năm: 7,0 ha đây là diện tích đất trồng lúa nương gần khu 

dân cư và rải rác trong khu dân cư được chuyển sang trồng cây ăn quả tại các xã: 

(Mường Và 2,0 ha thuộc bản bản Huổi Vèn, Huổi Niềng, Púng Bảng, Huổi Dương, 

Co Đứa,...; xã Púng Bánh 3,0 ha tại bản Phá Thoóng, Púng Cưởm, Huổi Cốp, bản 

Lùn,...; xã Sam Kha 2,0 ha tại các bản Sam Kha, Phá Thóng, Nậm Tỉa, Huổi Sang, 

Huổi Phô, Huổi My). 

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

b) Đất trồng cây hàng năm khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 5.088,11 ha, chiếm 6,67% diện tích đất 

nông nghiệp. Thực giảm 1,47 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 4.591,03/5.089,58 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 498,55 ha do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất trồng cây lâu năm: 392,32 ha(13); 

+ Đất quốc phòng: 61,88 ha (Đất thao trường huấn luyện khu Huổi Tôm, 

bản Pặt, xã Dồm Cang 60,80 ha và Trận địa phòng không 12,7mm “sau Ban chỉ 

huy Quân sự huyện”là 0,80 ha và xây dựng chốt dân quan thường trực của 3 xã 

biên giới Mường Lèo, Mường Lạn và Nậm Lạnh là 0,28 ha). Nguồn vồn được 

cân đối từ ngân sách huyện Sốp Cộp, sẽ tiến hành thu hồi từng khu vực một, cho 

đến khi hết khu vực quy hoạch đất Quốc phòng; 

                                                 
13 Xã Dồm Cang 55 ha trồng nhiều tại các bản: Bản Nà Khá; Cang Tở, Cang Nưa, Men, Huổi Dồm, Bằng Tạng, 

Nà Pháy, Pặt, Tin Tốc, Nà Lìu, Huổi Nó; xã Mường Lạn 19,0 ha tại các bản Bản Cống, Pu Hao, Nong Phụ, 

Mường Lạn, Cang Cói và bản Khá; xã Mường Lèo 90,32 ha thuộc các bản: Bản Mạt, Liềng, Pá Khoang, Nà 

Khoang, Huổi Luông, Sam khoảng, Nà Chom,...; Xã Mường Và 93,0 ha có Bản Hùn 32.34ha; Huổi Lầu 12,44ha 

và Nà Mòn 19ha,...; xã Nậm Lạnh 34,0 ha tại các bản Bản Lạnh; Nong Tòng, bản Phổng, Cang, Lạnh, Púng Tòng, 

Nậm Lạnh,...; xã Púng Báng 63,4 ha đăng ký tại các bản: Bản Huổi Hin 7,35ha, Bánh, Huổi Hin, Kéo, Khá, Khá 

Nghịu, Lầu, Liềng, Lùn, Ngựu, Phá Thoóng, Phải, Phiêng Ban, Phương Khá, Púng, Púng Cưởm và bản Cọ; xã 

Sam Kha 21,6 ha có bản Bản Tỉa, Huổi Phô, Hin Chá; xã Sốp Cộp 16,0 ha đăng ký trồng nhiều tại bản: Huổi 

Khăng, bản Pe, bản Ban, Nà Nó, Nà Sài, Sốp Nặm, Nà Dìa và Co Phồng. 
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+ Đất thương mại, dịch vụ: 0,63 ha, đất để dự kiến cho cá nhân, tổ chức 

doanh nghiệp thuê làm mặt bằng kinh doanh (Đất thương mại - dịch vụ lô 25 đầu 

cầu Nậm Lạnh 0,63 ha); 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 0,38 ha (Đất bể đầu mối cấp nước và 

nhà điều hành của Công ty cấp nước Sơn La 0,35 ha; Đất cơ sở sơ chế biến nông sản 

khu Pom Lả Nặm, xã Dồm Cang 0,03 ha ); 

+ Đất phát triển hạ tầng: 37,27 ha (Đất văn hóa 0,05 ha; đấtgiáo dục: 0,03 

ha; đất công trình giao thông 13,0 ha; đất thủy lợi: 1,46 ha và đất công trình năng 

lượng: 22,73 ha); 

+ Đất ở tại nông thôn: 2,80 ha (Xã Dồm Cang 0,25 ha; xã Mường Lạn 0,4 

ha; xã Mường Lèo 0,80 ha; xã Mường Và 0,22 ha; xã Nậm Lạnh 0,37 ha; xã 

Púng Bánh 0,26 ha; xã Sam Kha 0,20 ha và xã Sốp Cộp 0,30 ha); 

+ Đất ở đô thị: 0,88 ha tại các bản trung tâm xã Sốp Cộp; 

+ Đất làm nghĩa trang, ND, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 1,0 ha (Mở rộng đất 

nghĩa trang nhân dân TT Sốp Cộp);  

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,83 ha(14)  

+ Đất phi nông nghiệp khác: 0,56 ha (Hệ thống kè chống sạt lở TTHC 

huyện).  

- Diện tích thay đổi tăng 497,08 ha do được chuyển sang từ: 

+ Đất trồng lúa nương: 68,00 ha (9,0 ha bản Nà Vạc xã Mường Lạn; 18,0 Pá 

Khoang, Nà Chòm, Huổi Luông và Sam Quảng xã Mường Lèo; 10,0 ha thuộc bản 

Huổi Niếng xã Mường Và; 16,0 ha bản Hua Lạnh và Huổi Hịa xã Nậm Lạnh; 8,0 ha 

bản Huổi Cốp, Púng Cưởm, Pha Thóng, bản Lùn,... xã Púng Bánh; 7,0 ha thuộc bản 

Sam Kha, Phá Thóng, Nậm Tỉa, Huổi Sang, Huổi Phô, Huổi My xã Sam Kha); 

+ Đất chưa sử dụng 429,08 ha, trong đó tại các xã:  

 Xã Dồm Cang 8,20 ha (Tập trung tại các bản Men, Cang, Dồm, Huổi 

Dồm, Huổi Yên);  

 Xã Mường Lạn 16,07 ha bản Nà Vạc, Nà Khi, Mường Lạn,...; 

  Xã Mường Lèo 20,08 ha: Bản Liềng 11,74 ha và bản Huổi Luông 

9,06 ha; 

                                                 
14 - Xã Dồm Cang: 0,19 ha (Nhà văn hóa bản Dồm xã Dồm Cang 0,07 ha; Nhà văn hóa bản Huổi Nó - Lọng Phát 

xã Dồm Cang 0,06 ha và Nhà văn hóa bản Pá Hốc xã Dồm Cang 0,06 ha); 

    - Xã Mường Lạn: 0,10 ha (Nhà văn hóa bản Khá xã Mường Lạn 0,05 ha và Nhà văn hóa bản Nà Khi xã Mường 

Lạn 0,05 ha); 

   - Xã Mường Lèo: 0,16 ha (Nhà văn hóa bản Huổi Làn xã Mường Lèo 0,05 ha; Nhà văn hóa bản Nà Chòm xã 

Mường Lèo 0,06 ha và Nhà văn hóa bản Huổi Luông xã Mường Lèo 0,05 ha); 

   - Xã Mường Và: 0,15 ha (Nhà văn hoá bản Nong Lanh xã Mường Và 0,05 ha; Nhà văn hóa bản Nà Nghè xã 

Mường Và 0,05 ha và Nhà văn hóa bản Hin Cáp xã Mường Và 0,05 ha); 

   - Xã Nậm Lạnh: Nhà văn hóa bản Lạnh Bánh xã Nậm Lạnh (0,05 ha) và nhà văn hóa bản Cang Kéo 0,06 ha; 

   - Xã Púng Bánh: Nhà văn hóa bản Liềng xã Púng Bánh (0,06 ha); 

   - Xã Sam Kha: Nhà văn hóa Púng Báng xã Sam Kha (0,06 ha); 
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  Xã Mường Và 26,16 ha: bản Huổi Ven 16,90 ha, Nà Mòn và Tặc Tè 

9,26 ha (Doanh nghiệp thuê đất trồng cây dược liệu);  

 Xã Nậm Lạnh 322,85 ha: Cấp đất sản xuất trồng cây hàng năm cho Bản 

Cang Kéo và bản Pá Vai; 

 Xã Púng Báng 25,0 ha: bản Cọ, Lùn, Púng,...    

 Xã Sam Kha 10,0 ha bản Huổi Yên  

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

c) Đất trồng cây lâu năm 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 1.622,25 ha, chiếm 2,31% diện tích đất 

nông nghiệp. Thực tăng 394,94 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 1.217,08/1.227,31 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 10,23 ha do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất quốc phòng: 0,10 ha (XD chốt dân quân thường trực xã Mường Và); 

+ Đất an ninh: 0,15 ha, Đất trụ sở công an (Công an xã Sốp Cộp, Đội 

phòng cháy chữa cháy, đội hình sự kinh tế). 

+ Đất phát triển hạ tầng: 6,01 ha (Đất cơ sở văn hóa 0,29 ha; đất giáo dục 

đào tạo 0,43 ha; đất cơ sở thể dục thể thao 1,18 ha; đất xây dựng công trình giao 

thông 3,51 ha và đất công trình năng lượng 0,60 ha); 

+ Đất ở tại nông thôn: 2,20 ha (Xã Dồm Cang 0,28 ha; xã Mường Lạn 0,32 ha; 

xã Mường Lèo 0,13 ha; xã Mường Và 0,28 ha; xã Nậm Lạnh 0,55 ha; xã Púng Bánh 

0,18 ha; xã Sam Kha 0,18 ha và xã Sốp Cộp 0,28 ha); 

+ Đất ở đô thị: 1,14 ha, (Đấu giá đất ở 2 bên đường nội thị (nút 12-14) từ  Cầu 

Nặm Ca đến nghĩa trang liệt sỹ  huyện Sốp Cộp, Đấu giá đất ở 0,58 ha; đất thuộc các 

bản trung tâm huyện Sốp Cộp 0,50 ha; Khu dân cư quanh sân VĐ mới 1,0 ha; Khu 

dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 là 0,15 ha; Khu dân cư dọc 

theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới 0,34 ha và Nhu cầu đất ở với 

các bản trung tâm Sốp Cộp) 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,18 ha (Nhà VH bản Púng Tòng 0,05 ha xã 

Nậm Lạnh; Nhà văn hóa bản Mới xã Nậm Lạnh 0,05 ha và nhà văn hóa bản Pe 

0,08 ha xã Sốp Cộp). 

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,45 ha (Đất dự kiến làm vườn hoa 

cây xanh trước Trụ sở Công an huyện Sốp Cộp) 

- Diện tích thay đổi tăng 405,17 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa nương: 7,0 ha (Mường Và 2,0 ha thuộc bản bản Huổi Vèn, 

Huổi Niềng, Púng Bảng, Huổi Dương, Co Đứa,...; xã Púng Bánh 3,0 ha tại bản Pá 

Hốc, Huổi Yên, Púng Cưởm, Huổi Cốp, bản Lùn,...; xã Sam Kha 2,0 ha tại các bản 

Sam Kha, Phá Thóng, Nậm Tỉa, Huổi Sang, Huổi Phô, Huổi My); 



UBND huyện Sốp Cộp Trang 56 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 392,32 ha(15); 

+ Đất phát triển hạ tầng: 3,70 ha (Đất thuộc Trung tâm 05-06 của huyện được 

chuyển sang đất trồng cây lâu năm); 

+ Đất chưa sử dụng: 2,15 ha (Bản Cang Kéo và Pá Vai xã Nậm Lạnh). 

(Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

d) Đất rừng phòng hộ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 32.636,73 ha, chiếm 42,78% diện tích 

đất nông nghiệp. Thực giảm 18,89 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 

32.636,73/32.655,62ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 18,89 ha do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất quốc phòng: 5,4 ha (Đất rừng trồng phòng hộ để XD Trận địa phòng 

không sau Ban chỉ huy Quân sự huyện); 

+ Đất phát triển hạ tầng: 13,39 ha, đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ 

(Đất lòng hồ, đập ngăn nước và 2 nhà máy thủy điện Nậm Pừn 1 và Nậm Pừn 2; 

 + Đất sinh hoạt cộng đồng 0,10 ha (Đất nhà văn hóa bản bản Pá Cạch xã 

Mường Lạn) 

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e) Đất rừng đặc dụng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 5.872,04 ha, chiếm 7,70% diện tích đất 

nông nghiệp. Diện tích ổn định không có biến động so với hiện trạng năm 2019.  

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

f) Đất rừng sản xuất 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 26.740,14 ha, chiếm 35,05% diện 

tích đất nông nghiệp. Thực tăng 84,96 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện 

tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 

26.651,78/26.655,21 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 3,43 ha, trong đó:  

                                                 
15 Xã Dồm Cang 55 ha trồng nhiều tại các bản: Bản Nà Khá; Cang Tở, Cang Nưa, Men, Huổi Dồm, Bằng Tạng, 

Nà Pháy, Pặt, Tin Tốc, Nà Lìu, Huổi Nó; xã Mường Lạn 19,0 ha tại các bản Bản Cống, Pu Hao, Nong Phụ, 

Mường Lạn, Cang Cói và bản Khá; xã Mường Lèo 90,32 ha thuộc các bản: Bản Mạt, Liềng, Pá Khoang, Nà 

Khoang, Huổi Luông, Sam khoảng, Nà Chom,...; Xã Mường Và 93,0 ha có Bản Hùn 32.34ha; Huổi Lầu 12,44ha 

và Nà Mòn 19ha,...; xã Nậm Lạnh 34,0 ha tại các bản Bản Lạnh; Nong Tòng, bản Phổng, Cang, Lạnh, Púng Tòng, 

Nậm Lạnh,...; xã Púng Báng 63,40 ha đăng ký tại các bản: Bản Huổi Hin 7,35ha, Bánh, Huổi Hin, Kéo, Khá, Khá 

Nghịu, Lầu, Liềng, Lùn, Ngựu, Pá Thoáng, Phá Thoáng, Phải, Phiêng Ban, Phương Khá, Púng, Púng Cưởm và 

bản Cọ; xã Sam Kha 21,60 ha có bản Bản Tỉa, Huổi Phô, Hin Chá; xã Sốp Cộp 16,0 ha đăng ký trồng nhiều tại 

bản: Huổi Khăng, bản Pe, bản Ban, Nà Nó, Nà Sài, Sốp Nặm, Nà Dìa và Co Phồng. 
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+ Để chuyển sang đất phát triển hạ tầng: 2,87 ha (Đất giao thông là 0,10 

ha “Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới”; công trình năng lượng, thủy 

điện của thủy điện Nậm Pừn 2 là 2,77ha);  

+ Đất ở tại nông thôn 0,38 ha, điểm dân cư nông thôn mới bản Púng Báng 

(khu trung tâm xã). Đây là diện tích đất rừng sản xuất nằm ngoài quy hoạch 3 

loại rừng. 

+ Đất ở tại đô thị 0,18 ha (Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe 

đến Sân vận động mới). Đây cũng là diện tích đất rừng sản xuất nằm ngoài quy 

hoạch 3 loại rừng. 

- Diện tích tăng 88,39 ha (Đất doanh nghiệp thuê đất rừng sản xuất trồng 

Dược liệu dưới tán rừng là 365,35 ha và trồng dặm rừng vào đất trống (Đất 

chưa sử dụng) nằm rải rác trong đất rừng sản xuất 88,39 ha);. 

(Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

g) Đất nuôi trồng thủy sản 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 289,55 ha, chiếm 0,38% diện tích đất 

nông nghiệp. Thực giảm 2,48 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 288,55/292,03 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 3,48 ha do chuyển sang các loại đất: 

+ Đất Quốc phòng: 0,65 ha (Đất nuôi trồng thủy sản nằm trong đất thao 

trường huấn luyện khu Huổi Tôm); 

+ Đất phát triển hạ tầng: 1,03 ha (Đất giáo dục đào tạo 0,09 ha; đất cơ sở thể 

dục thể thao 0,15 ha; đất giao thông 0,78 ha); 

+ Đất ở tại nông thôn: 0,60 ha đất nuôi trồng thủy sản xen lẫn trong khu 

dân cư, thiếu nước, dự kiến chuyển sang đất ở nông thôn (xã Mường Lạn 0,08 ha, 

Bản Mường Và 0,10 ha, xã Mường Và; bản Nọng Tong 0,08 ha xã Nậm Lạnh; 2 

hộ bản Liềng 0,08 ha; 0,06 ha của 2 hộ bản Nghịu xã Púng bánh; bản Nà Dìa 

0,20 ha xã Sốp Cộp); 

+ Đất ở đô thị: 1,02 ha (Diện tích đất cho nhu cầu đất ở trong các bản TT 

Sốp Cộp là 0,05 ha; Khu dân cư quanh sân VĐ mới 0,30 ha; Khu dân cư dọc 

theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 là 0,60 ha và Khu dân cư dọc theo 

đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới 0,07 ha); 

- Diện tích thay đổi tăng 1,0 ha do được chuyển sang đất chưa sử dụng: 1,0 

ha (Khu đất chưa sử dụng giáp khe suối rất thuận tiện về nguồn nước, dự kiến 

chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: Bản Cang Kéo và Pá Vai xã Nậm Lạnh). 

 (Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

h) Đất nông nghiệp khác 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 5,43 ha, chiếm 0,01% diện tích đất 

nông nghiệp. Không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2019. 

(Chi tiết tại biểu 03/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

4.2. Đất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 2.113,79 ha, chiếm 1,43% tổng diện 

tích tự nhiên. Thực tăng 177,53 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 1.891,96/1.936,27 ha. 

Cụ thể diện tích các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp đến năm 2019 

như sau: 

a) Đất quốc phòng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 279,33 ha, chiếm 13,21% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Thực tăng 71,28 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 208,05 ha. 

- Diện tích thay đổi tăng 71,28 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  61,88 ha (Trận địa phòng không 12,7mm 

(sau Ban chỉ huy Quân sự huyện) 0,80 ha; Phục vụ xây dựng các chốt dân quân 

thường trực các xã:Mượng Lạn, Mường Lèo và Nậm Lạnh 0,28 ha; thao trường 

huấn luyện khu Huổi Tôm bản Pặt xã Dồm Cang 60,80 ha); 

+ Đất trồng cây lâu năm:  0,10 ha (Phục vụ xây dựng các chốt dân quân 

thường trực xã Mường Và); 

+ Đất rừng phòng hộ: 5,40 ha (Trận địa phòng không sau Ban chỉ huy 

Quân sự huyện); 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,65 ha (Thao trường huấn luyện khu Huổi Tôm 

bản Pặt xã Dồm Cang); 

+ Đất chưa sử dụng: 3,25 ha (Diện tích đất này nằm xen kẽ trong đất khu 

quy hoạch Thao trường huấn luyện khu Huổi Tôm bản Pặt xã Dồm Cang) 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

b) Đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 1,87 ha, chiếm 0,09% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Tăng 0,15 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không thay đổi 

mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 1,72 ha. 

Diện tích thay đổi tăng 0,15 ha do (Phục vụ xây dựng Trụ sở công an: 

Công an xã Sốp Cộp, Đội phòng cháy chữa cháy, đội hình sự kinh tế).  

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

c) Đất thương mại dịch vụ 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 1,58 ha, chiếm 0,07% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 

năm 2019 là 0,95 ha. Tăng 0,63 ha so với hiện trạng năm 2019, được lấy từ đất 

trồng cây hàng năm khác, đất để dự kiến cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp 

thuê làm mặt bằng kinh doanh thương mại, dịch vụ: 

 Đất thương mại - dịch vụ lô 25 đầu cầu Nậm Lạnh, xã Sốp Cộp; 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

d) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 2,89 ha, chiếm 0,14% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Tăng 1,81 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 1,08 ha.  

- Diện tích thay đổi tăng 1,81 ha do được chuyển từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,38 ha (Cơ sở thu mua và sơ chế nông sản, 

khu Pom Lả Nặm xã Dồm Cang và đất xây dựng bể đầu mối và nhà điều hành cấp 

nước TT Sốp Cộp thuộc Công ty cấp nước Sơn La). 

+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng: 1,43 ha (Đất lò gạch khu Đông Ngua, 

bản Mường Và). 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 976,42 ha, chiếm 46,19% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Thực tăng 119,91 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 852,65/856,51 ha. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

Bao gồm: 

e1. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 2,91 ha, chiếm 0,30% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Thực tăng 0,97 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 1,94 ha. 

- Diện tích thay đổi tăng 0,97 ha do được chuyển từ các loại đất sau: 

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,29 ha, (Đất Quảng trường trung tâm huyện 

Sốp Cộp); 

+ Đất ở đô thị: 0,04 ha, để xây dựng Quảng trường trung tâm huyện 

Sốp Cộp; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,64 ha, Đất UBND huyện cũ chuyển 

mục đích sử dụng đất sang đất XD Quảng trường trung tâm huyện Sốp Cộp; 

 (Chi tiết tại biểu 04CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 
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e2. Đất cơ sở dịch vụ về xã hội 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 không còn, diện tích đất này dự kiến đưa 

sang đất trồng cây lâu năm là 3,70 ha (Đất của TT 05-06 huyện Sốp Cộp). 

e3. Đất xây dựng cơ sở y tế 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 4,61 ha, chiếm 0,47% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Diện tích năm 2020 vẫn ổn định so với năm 2019. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e4. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 49,23 ha, chiếm 5,04% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Thực tăng 0,46 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 48,61/48,77 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm 0,16 ha do được chuyển sang đất sinh hoạt cộng đồng 

thuộc bản Khá và bản Lầu xã Púng Bánh. 

- Diện tích tăng thêm 0,62 ha được lấy từ các loại đất sau: 

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác: 0,03 ha, mở rộng đất trường 

mầm non Hoa Đào xã Púng Bánh; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 0,43 ha, đất để xây dựng Trung tâm bồi dưỡng 

Chính trị huyện Sốp Cộp. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,09 ha, đất mở rộng trường mầm non Hoa Đào 

xã Púng Bánh; 

+ Đất ở đô thị: 0,07 ha, thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân để xây 

dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-07/CH - phần phụ lục) 

e5. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 7,59 ha, chiếm 0,78% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Diện tích tăng 2,92 ha so với hiện trạng năm 2019, diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 4,67 ha. 

Diện tích tăng để xây dựng sân vận động mới trung tâm huyện Sốp Cộp, 

được lấy từ đất: 

- Đất trồng lúa: 0,51 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 1,18 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 0,15 ha; 

- Đất ở tại đô thị: 0,60 ha; 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 0,48 ha. 



UBND huyện Sốp Cộp Trang 61 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e6. Đất giao thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 708,26 ha, chiếm 72,54% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Thực tăng 28,28 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 679,99 ha. 

- Diện tích thay đổi tăng 28,28 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa: 6,81 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  13,0 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm: 3,51 ha; 

+ Đất rừng sản xuất: 0,10 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 0,78 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 0,89 ha; 

+ Đất chưa sử dụng: 3,18 ha. 

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

 Đường đi khu sản xuất bản Púng Tòng (Khu Huổi Pha Luông) xã 

Nậm Lạnh; 

 Đường công vụ thực hiện dự án thủy điện Nậm Pừn 1 và 2 xã 

Mường Lèo; 

 Đường đi khu sản xuất Nà Dìa - Púng Dia  

 Đường đi khu sản xuất nhà văn hóa bản Ban - Púng Ngua 

 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư mới trung tâm huyện Sốp Cộp; 

 Dự án đường nội thị (nút 12-14) từ  Cầu Nặm Ca đến nghĩa trang liệt 

sỹ  huyện Sốp Cộp; 

  Đường đi khu sản xuất bản Púng Tòng (Khu Huổi Xy Gian) xã 

Nậm Lạnh. 

 Đường đi khu sản xuất bản Nà Han (Khu Huổi Han) xã Nậm Lạnh; 

 Cầu tràn bản Púng Báng, bản Púng Báng, xã Sam Kha; 

 Cầu treo qua Suối Nậm Lăm, bản Mạt xã Mường Lèo; 

 Đường đi khu sản xuất bản Nà Han (Khu Huổi Sai Lương) xã Nậm Lạnh; 

 Đường giao thông từ bản Cang-Dồm-Huổi Yên-Pá Hốc xã Dồm Cang; 

 Đường đi khu sản xuất bản Hua Lạnh (Khu Huổi Phá Thoóng) xã 

Nậm Lạnh; 

 Đường giao thông nông thôn bản Dồm xã Dồm Cang; 

 Đường giao thông nội đồng bản Dồm xã Dồm Cang; 

 Đường đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp; 

 Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp; 
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 Đường giao thông quanh khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân 

vận động xã Sốp Cộp; 

 Đường giao thông từ TL105 - bản Púng Cưởm; 

 Đường giao thông nội đồng bản Cang xã Dồm Cang; 

 Đường giao thông liên bản Km10 bản Huổi Phúc-Huổi Luông xã 

Mường Lèo; 

 Đường từ bản Mạt đến Huổi Ta Văn xã Mường Lèo 

 Nâng cấp đường giao thông Huổi Phúc - Sam Quảng xã Mường Lèo; 

 Đường giao thông nội đồng bản Huổi Dồm xã Dồm Cang; 

 Đường giao thông nội đồng bản Pặt xã Dồm Cang; 

 Đường giao thông nội đồng bản Nà Lìu xã Dồm Cang. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08CH - phần phụ lục) 

e7. Đất thủy lợi 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 66,66 ha, chiếm 6,83% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Thực tăng 1,59 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 65,07 ha. 

- Diện tích thay đổi tăng 1,59 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:    0,06 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  1,46 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:   0,10 ha; 

+ Đất suối:     0,02 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:   0,05 ha. 

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

 Nước sinh hoạt bản Nà Chòm xã Mường Lèo; 

 Nước sinh hoạt bản Huổi Áng xã Mường Lèo; 

 Nước sinh hoạt bản Sam Kha xã Sam Kha; 

 Nước sinh hoạt bản Pu Sút xã Sam Kha; 

 Nước sinh hoạt bản Púng Báng và khu TTHC xã Sam Kha; 

 Nước sinh hoạt bản Chăm Hì xã Mường Lèo; 

 Thuỷ lợi Co Chảy, bản Nà Mòn (Hạng mục Đập đầu mối và tuyến 

kênh) xã Mường Và; 

 Nước sinh hoạt bản Nậm Khún xã Mường Lèo; 

 Thủy lợi Huổi Mòn bản Nà Mòn xã Mường Và; 

 Nước sinh hoạt bản Pú Hao xã Mường Lạn; 

 Thủy lợi phai Nà Luông xã Mường Lạn; 

 Đất thủy lợi Phai Nà Phụ bản Ản xã Mường Lạn; 

 NC CT cấp nước sinh hoạt bản Mường Và và khu TTHC xã Mường Và; 
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 NC CT cấp nước sinh hoạt bản Pá Vai, Pá Thoóng xã Mường Và; 

 Nước sinh hoạt bản Huổi Áng, Huổi Luông, Nà Chòm xã Mường Lèo; 

 Thủy lợi Nong Choi, bản Liềng xã Mường Lèo;  

 Thủy lợi bản Huổi Luông xã Mường Lèo 

 Nước sinh hoạt bản Pá Vai xã Nậm Lạnh; 

 Nước sinh hoạt bản Lạnh Bánh xã Nậm Lạnh. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e8. Đất công trình năng lượng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 134,98 ha, chiếm 13,82% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Thực tăng 89,39 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 45,59 ha. 

- Diện tích thay đổi tăng 89,39 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:     1,90 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:   22,78 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:    0,60 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ:     13,39 ha; 

+ Đất rừng sản xuất:    2,77 ha; 

+ Đất ở tại nông thôn:    0,02 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:  34,36 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:    13,57 ha. 

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

 XD CT điện nông thôn bản Huổi Áng xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Huổi Luông xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Nà Chòm xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Pá Khoang xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Nậm Khún xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Huổi Lạ xã Mường Lèo; 

 XD CT điện nông thôn bản Huổi Hịa xã Nậm Lạnh; 

 XD CT điện nông thôn điện bản Hua Lạnh xã Nậm Lạnh; 

 XD CT điện nông thôn điện bản Pá Vai xã Nậm Lạnh; 

 XD CT điện nông thôn điện bản Cang Kéo xã Nậm Lạnh; 

 XD CT điện nông thôn bản Pá Hốc xã Dồm Cang; 

 XD CT điện nông thôn bản Huổi Yên xã Dồm Cang;  

 CT điện nông thôn từ bản Liềng - Pá Nó Nậm Pừn 
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 CT điện nông thôn từ bản Liềng - Huổi Ta Văn bản Mạt 

 Điện NT cụm dân cư Pá Hốc bản Sam Kha xã Sam Kha 

 Cửa hàng Xăng dầu xã Mường Lèo; 

 Đất Cây xăng Dồm Cang;  

 Cây xăng Nậm Lạnh xã Nậm Lạnh; 

 Thủy điện Nậm Pừn 1 và Nậm Pừn 2, xã Mường Lèo, Tên chính là 

(Suối Suối Lừm) tại công văn Số 984/SCT-KHTCTH ngày 24/8/2018 của Sở 

Công thương về danh mục các dự án có nhu cầu sử dụng đất năm 2019; 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e9. Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 1,57 ha, chiếm 0,16% diện tích đất phát 

triển hạ tầng. Không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2019. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

e10. Đất chợ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 0,60 ha, chiếm 0,06% diện tích đất 

phát triển hạ tầng. Không có sự thay đổi về diện tích so với hiện trạng năm 2019. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

f) Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 0,50 ha, chiếm 0,02% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Không có sự biến động về diện tích so với hiện trạng năm 2019. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

g) Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 4,88 ha, chiếm 0,23% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Không có sự biến động về diện tích so với hiện trạng năm 2019. Diện 

tích này là khu xử lý chất thải rắn tại bản Nà Sài, xã Sốp Cộp 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

h) Đất ở tại nông thôn 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 322,20 ha, chiếm 15,24% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Thực tăng 6,20 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 315,98/316,0 ha. 

- Diện tích thay đổi giảm: 0,02 ha (đất để xây dựng cây xăng xã Púng Bánh). 

- Diện tích thay đổi tăng 6,22 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:    0,02 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  2,80 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:   2,20 ha; 
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+ Đất nuôi trồng thủy sản:  0,60 ha; 

+ Đất chưa sử dụng:   0,22 ha; 

Diện tích tăng thêm để phục vụ nhu cầu giãn dân, tách hộ  và nhu cầu 

chuyển mục đích nằm trong các khu dân cư trên địa bàn huyện. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

i) Đất ở tại đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có 56,38 ha, chiếm 2,67% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Thực tăng 8,37 ha so với hiện trạng 2019. Diện tích không thay 

đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 46,41/48,01 ha. 

- Diện tích giảm 1,60 ha được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,04 ha, đất xây dựng Quảng trường trung 

tâm huyện Sốp Cộp. 

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo 0,07 ha (Đất Trung tâm bồi dưỡng 

Chính trị huyện Sốp Cộp) 

+ Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao 0,60 ha (Đất xây dựng Sân vận 

động mới trung tâm huyện Sốp Cộp); 

+ Đất giao thông: 0,89 ha (Đường đầu cầu bản Pe đến đường 105 là 0,09 

ha; Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới 0,50 ha; Đường giao thông 

quanh khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận động 0,30 ha) 

- Diện tích thay đổi tăng 9,97 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:    6,75 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác:  0,88 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:   1,14 ha; 

+ Đất rừng sản xuất:   0,18 ha; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản:   1,02 ha. 

Diện tích tăng thêm để phục vụ đấu giá đất ở và giãn dân trong khu trung 

tâm hành chính huyện Sốp Cộp. 

 Đấu giá đất ở 2 bên đường nội thị  (nút 12-14) từ  Cầu Nặm Ca đến 

nghĩa trang liệt sỹ  huyện Sốp Cộp; 

 Khu dân cư quanh sân VĐ mới; 

 Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105; 

 Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới; 

 Nhu cầu đất ở với các bản nội trung tâm huyện Sốp Cộp. 

k) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 10,67 ha, chiếm 0,50% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng 

năm 2019 là 10,67/11,31 ha. Diện tích giảm 0,64 ha để làm công trình sau: 

- Đất Quảng trường trung tâm huyện Sốp Cộp. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH – phần phụ lục) 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 1,79 ha, chiếm 0,08% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Diện tích không thay đổi so với hiện trạng năm 2019. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

m) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 có 128,98 ha, chiếm 6,15% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Tăng 1,0 về diện tích so với hiện trạng năm 2019. Diện tích 

không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 128,98 ha. 

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

cây hàng năm khác, để mở rộng đất nghĩa trang nhân dân TT Sốp Cộp theo QH 

tổng thể 1/2000 TT Sốp Cộp đến 2025. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

n) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 3,07 ha, chiếm 0,15% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Diện tích thay đổi giảm 1,43 so với hiện trạng năm 2019, để chuyển 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (lò gạch cũ khu Đông Ngua, bản Mường 

Và, xã Mường Và) 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

o) Đất sinh hoạt cộng đồng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 7,69 ha, chiếm 0,36% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Thực tăng 0,96 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 6,25/6,73 ha. 

- Diện tích giảm 0,48 ha chuyển sang đất phát triển hạ tầng (Đất nhà văn 

hóa bản Pe thu hồi để chuyển sang đất sân Vận động mới trung tâm huyện mới) 

- Diện tích thay đổi tăng 1,44 ha do được chuyển sang từ các loại đất: 

+ Đất trồng lúa:   0,17 ha; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: 0,83 ha; 

+ Đất trồng cây lâu năm:  0,18 ha; 

+ Đất rừng phòng hộ:  0,10 ha; 
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+ Đất phát triển hạ tầng:  0,16 ha (Nhà Văn hóa bản Khá và bản Lầu 

xã Púng Bánh lấy vào đất giáo dục) 

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

 Nhà văn hóa bản Pe xã Sốp Cộp; 

 Nhà văn hóa bản Khá xã Mường Lạn; 

 Nhà văn hóa Púng Báng xã Sam Kha; 

 Nhà văn hoá bản Nong Lanh xã Mường Và; 

 Nhà văn hóa bản Nà Khi xã Mường Lạn; 

 Nhà văn hóa bản Nà Nghè xã Mường Và; 

 Nhà văn hóa bản Dồm xã Dồm Cang; 

 Nhà văn hóa bản Huổi Nó - Lọng Phát xã Dồm Cang; 

 Nhà văn hóa bản Huổi Yên xã Dồm Cang; 

 Nhà văn hóa bản Pá Hốc xã Dồm Cang; 

 Nhà văn hóa bản Pá Cạch xã Mường Lạn; 

 Nhà văn hóa bản Hin Cáp xã Mường Và; 

 Nhà văn hóa bản Kéo xã Púng Bánh; 

 Nhà văn hóa bản Huổi Làn xã Mường Lèo; 

 Nhà văn hóa bản Nà Chòm xã Mường Lèo; 

 Nhà văn hóa bản Huổi Luông xã Mường Lèo;  

 Nhà văn hóa bản Mới xã Nậm Lạnh 

 Nhà văn hóa Cang Kéo Mới xã Nậm Lạnh 

 Nhà văn hóa bản Khá xã Púng Bánh; 

 Nhà văn hóa bản Lầu xã Púng Bánh; 

 Nhà văn hóa bản Liềng xã Púng Bánh; 

 Nhà văn hóa bản Púng Tòng xã Nậm Lạnh; 

 Nhà văn hóa bản Lạnh Bánh xã Nậm Lạnh. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-07/CH - phần phụ lục) 

q) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 0,85 ha, chiếm 0,04% diện tích đất phi 

nông nghiệp, diện tích tăng 0,45 ha so với hiện trạng năm 2019. Diện tích không 

thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 0,40 ha. 

Diện tích tăng để xây dựng vườn hoa cây xanh, khu đất trước Trụ sở Công 

an huyện Sốp Cộp lấy vào đất trồng cây lâu năm. 

(Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH - phần phụ lục) 

r) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 
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Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 308,58 ha, chiếm 14,60% diện tích đất 

phi nông nghiệp. Giảm 36,28 ha diện tích so với hiện trạng năm 2019, do phục vụ 

xây dựng 02 công trình thủy điện: Suối Lừm 34,36 ha (Thủy điện Nậm Pừn 1 và 

Thủy điện Nậm Pừn 2) thuộc xã Mường Lèo; công trình Thuỷ lợi Co Chảy, bản 

Nà Mòn 0,02 ha (Hạng mục Đập đầu mối và tuyến kênh) xã Mường Và; Hệ 

thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138) 1,90 ha. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 08CH; 09/CH - phần phụ lục) 

s) Đất phi nông nghiệp khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 có 5,12 ha, chiếm 0,24% diện tích đất phi 

nông nghiệp. Thực tăng 5,12 ha so với hiện trạng năm 2019, được từ các loại đất: 

 Đất trồng lúa:   2,48 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác: 0,56 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:  0,18 ha; 

 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:  1,90 ha.  

Diện tích tăng do để xây dựng công trình hệ thống kè chống sạt lở TTHC 

huyện Sốp Cộp. 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 08CH; 09/CH - phần phụ lục) 

4.3. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 diện tích đất chưa sử dụng còn 68.930,82 

ha, chiếm 46,78% tổng diện tích tự nhiên. Giảm 547,39 ha so với hiện trạng năm 

2019. Diện tích không thay đổi mục đích sử dụng so với hiện trạng năm 2019 là 

68.930,82/69.478,21 ha. 

Diện tích thay đổi giảm 547,39 ha do chuyển sang các loại đất: 

 Đất nông nghiệp: 527,12 ha. Cụ thể: 

 Đất trồng lúa:     6,50 ha; 

 Đất trồng cây hàng năm khác:        429,08 ha; 

 Đất trồng cây lâu năm:    2,15 ha; 

 Đất rừng sản xuất:            88,39 ha; 

 Đất nuôi trồng thủy sản:    1,0 ha. 

 Đất phi nông nghiệp: 20,27 ha. 

+   Đất Quốc phòng:      3,25 ha; 

 Đất phát triển hạ tầng:            16,80 ha; 

 Đất ở tại nông thôn:     0,22 ha; 

 (Chi tiết tại biểu 04/CH; 05-08/CH – phần phụ lục) 

5. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, lĩnh vực 
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Tổng hợp chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2019 chưa thực hiện được xác 

định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chuyển 

tiếp sang năm 2020 và nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực. Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 huyện Sốp Cộp như sau: 

Đất nông nghiệp trong kế hoạch năm 2020 có 76.297,39 ha, tăng 369,86 ha 

so với năm 2019 (75.927,53). Bao gồm các loại đất: 

- Đất trồng lúa có 4.043,11 ha, giảm 87,20 ha so với năm 2019.  

- Đất trồng cây hàng năm khác: 5.088,11 ha, giảm 1,47 ha so với năm 2019. 

- Đất trồng cây lâu năm: 1.622,25 ha, tăng 394,94 ha so với năm 2019.  

- Đất rừng phòng hộ: 32.636,73 ha, giảm 18,89 ha so với năm 2019. 

- Đất rừng đặc dụng: 5.872,04 ha, DT ổn định so với năm 2019. 

- Đất rừng sản xuất: 26.740,17 ha, tăng 84,96 ha so với năm 2019.  

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 289,55 ha, giảm 2,48 ha so với năm 2019.  

- Đất nông nghiệp khác: 5,43 ha, không có sự thay đổi về diện tích so 

với năm 2019. 

(Chi tiết tại biểu 01/CH; 03/CH - phần phụ lục) 

5.2. Đất phi nông nghiệp 

- Kế hoạch năm 2020 có 2.113,79 ha. Tăng 177,53 ha so với năm 

2019 (1.936,27 ha) . Bao gồm các loại đất: 

- Đất quốc phòng: 279,33 ha, tăng 71,28 ha so với năm 2019.  

- Đất an ninh: 1,87 ha, tăng 0,15 ha so với năm 2019.  

- Đất thương mại, dịch vụ: 1,58 ha, tăng 0,63 ha so với năm 2019.  

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 2,89 ha, diện tích tăng 1,81 ha 

so với năm 2019.  

- Đất phát triển hạ tầng: 976,42 ha, tăng 119,91 ha so với năm 2019.  

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa: 0,50 ha, không có sự thay đổi về 

diện tích so với năm 2019. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: 4,88 ha, không có sự thay đổi về diện 

tích so với năm 2019. 

- Đất ở tại nông thôn: 322,20 ha, tăng 6,20 ha so với năm 2019.  

- Đất ở tại đô thị: 56,38 ha, tăng 8,37 ha so với năm 2019. 

-  Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 10,67 ha, giảm 0,64 ha so với năm 2019. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 1,79 ha, không có sự 

thay đổi về diện tích so với năm 2019. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng: 129,98 

ha, tăng 1,0 ha so với năm 2019. 

- Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm: 3,07 ha, giảm 1,43 ha về diện tích 

so với năm 2019. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 7,69 ha, tăng 0,96 ha so với năm 2019.  
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- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 0,85 ha, tăng 0,45 so với năm 2019. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 308,58 ha, giảm 36,28 ha về diện 

tích so với năm 2019. 

- Đất phi nông nghiệp khác: 5,12 ha, tăng 5,12 ha so với năm 2019.  

(Chi tiết tại biểu 01/CH; 04/CH - phần phụ lục) 

5.3. Đất chưa sử dụng 

Kế hoạch năm 2020 có diện tích là 68.930,82 ha. Giảm 547,39 ha so với 

năm 2019 (69.478,21 ha). 

(Chi tiết tại biểu 01/CH; 04/CH - phần phụ lục) 

III. DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH 

Diện tích các loại đất cần chuyển đổi mục đích trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các 

điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai cụ thể như sau: 

1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 chuyển 160,96 ha đất nông nghiệp sang 

đất phi nông nghiệp. Cụ thể: 

- Đất trồng lúa chuyển 18,70 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo; 

CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư 

mới trung tâm huyện Sốp Cộp; Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138); 

Nhà văn hóa bản Huổi Yên xã Dồm Cang; Thủy lợi Huổi Mòn bản Nà Mòn xã 

Mường Và; Đường giao thông nội đồng bản Dồm xã Dồm Cang; Đường đầu cầu 

bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp; Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động 

mới xã Sốp Cộp; Sân Vận động mới trung tâm huyện xã Sốp Cộp; Đường giao 

thông quanh khu sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận động xã Sốp Cộp; Sắp 

xếp dân cư vùng thiên tai bản Púng Cưởm xã Púng Bánh; Nhà văn hóa bản Kéo 

xã Púng Bánh; Đường giao thông nội đồng bản Cang xã Dồm Cang,...). 

   Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 16,48 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 106,23 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển 10,23 ha; 

- Đất rừng phòng hộ chuyển 18,89 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường 

Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Trận địa phòng không 12,7mm 

(sau Ban chỉ huy Quân sự huyện); Nhà văn hóa bản Pá Cạch xã Mường Lạn); 

- Đất rừng sản xuất chuyển 3,43 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường 

Lèo 2,77 ha; Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp 0,10 ha; 

Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp 

0,18 ha); 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển 3,48 ha. 
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(Chi tiết tại biểu 04/CH - Phần phụ lục) 

2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

Tổng diện tích các loại đất cần chuyển đổi mục đích trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2019 phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định tại các điểm a, b, c, d và e Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai là 467,32 ha. 

Cụ thể như sau: 

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền 

+ Diện tích đất trồng lúa nương chuyển sang trồng cây ăn quả lâu năm 7,0 

ha, tại xã Mường Và 2,0 ha; xã Púng Bánh 3,0 ha và xã Sam Kha 2,0 ha, đây là 

diện tích đất trồng lúa nương sản xuất kém hiệu quả gần đất ở và nằm xen kẽ 

trong khu dân cư, dự kiến chuyển sang trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế 

cao hơn. 

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất khác 460,32 ha: 

+ Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng cây hàng năm còn lại: 68,0 ha 

(Xã Mường Lạn 9 ha; xã Mường Lèo 18,0 ha; xã Mường Và 10,0 ha; xã Nậm 

Lạnh 16,0 ha; xã Púng Bánh 8,0 ha và xã Sam Kha 7,0 ha) 

+ Đất trồng cây hàng năm còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm 

392,32 ha (Xã Dồm Cang 55 ha trồng nhiều tại các bản: Bản Nà Khá; Cang Tở, 

Cang Nưa, Men, Huổi Dồm, Bằng Tạng, Nà Pháy, Pặt, Tin Tốc, Nà Lìu, Huổi 

Nó; xã Mường Lạn 19,0 ha tại các bản Bản Cống, Pu Hao, Nong Phụ, Mường 

Lạn, Cang Cói và bản Khá; xã Mường Lèo 90,32 ha thuộc các bản: Bản Mạt, 

Liềng, Pá Khoang, Nà Khoang, Huổi Luông, Sam khoảng, Nà Chom,...; Xã 

Mường Và 93,0 ha có Bản Hùn 32.34 ha; Huổi Lầu 12,44 ha và Nà Mòn 19 

ha,...; xã Nậm Lạnh 34,0 ha tại các bản Bản Lạnh; Nong Tòng, bản Phổng, 

Cang, Lạnh, Púng Tòng, Nậm Lạnh,...; xã Púng Báng 63,4 ha đăng ký tại các 

bản: Bản Huổi Hin 7,35 ha, Bánh, Huổi Hin, Kéo, Khá, Khá Nghịu, Lầu, Liềng, 

Lùn, Ngựu, Phá Thoóng, Phải, Phiêng Ban, Phương Khá, Púng, Púng Cưởm và 

bản Cọ; xã Sam Kha 21,6 ha có bản Bản Tỉa, Huổi Phô, Hin Chá; xã Sốp Cộp 

16,0 ha đăng ký trồng nhiều tại bản: Huổi Khăng, bản Pe, bản Ban, Nà Nó, Nà 

Sài, Sốp Nặm, Nà Dìa và Co Phồng). 

(Chi tiết tại biểu 04/CH và biểu 07/CH - Phần phụ lục) 

IV. DIỆN TÍCH CẦN THU HỒI 

Diện tích thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 là 556,03 ha. Các 

loại đất thu hồi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 gồm: 

 Đất nông nghiệp thu hồi  516,66  ha. Cụ thể: 

- Đất trồng lúa: thu hồi 17,20 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường Lèo; 

CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư 

mới trung tâm huyện Sốp Cộp;; Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138); 
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Thủy lợi Huổi Mòn bản Nà Mòn xã Mường Và; Đường đầu cầu bản Pe đến đường 

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

Vận động mới trung tâm huyện xã Sốp Cộp; Đường giao thông quanh khu sân TT 

và trong khu dân cư giáp sân vận động xã Sốp Cộp; Khu dân cư quanh sân VĐ 

mới xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã 

Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã 

Sốp Cộp) 

- Đất trồng cây hàng năm khác: thu hồi 103,94 ha (XD CT điện nông thôn 

bản Huổi Áng xã Mường Lèo; XD CT điện nông thôn bản Huổi Luông xã Mường 

Lèo; XD CT điện nông thôn bản Nà Chòm xã Mường Lèo; XD CT điện nông thôn 

bản Pá Khoang xã Mường Lèo; XD CT điện nông thôn bản Nậm Khún xã Mường 

Lèo; XD CT điện nông thôn bản Huổi Lạ xã Mường Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 

1 xã Mường Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Đường công vụ thực 

hiện dự án thủy điện Nậm Pừn 1 và 2 xã Mường Lèo; Đất trụ sở công an (Công 

an xã Sốp Cộp, Đội phòng cháy chữa cháy, đội hình sự kinh tế); Đất Quảng 

trường trung tâm huyện Sốp Cộp; Nhà văn hóa bản Pe xã Sốp Cộp; Dự án đầu tư 

cơ sở hạ tầng khu dân cư mới trung tâm huyện Sốp Cộp; Đấu giá đất ở 2 bên 

đường nội thị (nút 12-14) từ Cầu Nặm Ca đến nghĩa trang liệt sỹ huyện Sốp 

Cộp,...); 

- Đất trồng cây lâu năm: thu hồi 5,40 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã 

Mường Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Đất trụ sở công an (Công 

an xã Sốp Cộp, Đội phòng cháy chữa cháy, đội hình sự kinh tế); Đất Quảng 

trường trung tâm huyện Sốp Cộp; Nhà văn hóa bản Pe xã Sốp Cộp; Đấu giá đất ở 

2 bên đường nội thị (nút 12-14) từ Cầu Nặm Ca đến nghĩa trang liệt sỹ huyện Sốp 

Cộp; Dự án đường nội thị  (nút 12-14) từ  Cầu Nặm Ca đến nghĩa trang liệt sỹ  

huyện Sốp Cộp; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp (NQ 138); Mở rộng 

đất nghĩa trang nghĩa địa TT Sốp Cộp; XD CT điện nông thôn bản Huổi Hịa xã 

Nậm Lạnh; XD CT điện nông thôn điện bản Hua Lạnh xã Nậm Lạnh; XD CT điện 

nông thôn điện bản Pá Vai xã Nậm Lạnh; XD CT điện nông thôn điện bản Cang 

Kéo xã Nậm Lạnh; XD CT điện nông thôn bản Huổi Yên xã Dồm Cang; Vườn hoa 

cây xanh (Trước trụ sở Công An huyện Sốp Cộp); Đất Cây xăng Dồm Cang;  

Đường đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp; Đường đầu cầu bản Pe đến 

Sân vận động mới xã Sốp Cộp; Sân Vận động mới trung tâm huyện xã Sốp Cộp; 

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

Sốp Cộp). 

Đất rừng phòng hộ: thu hồi 18,89 ha (CT Thủy điện Nậm Pừn 1 xã Mường 

Lèo; CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; Trận địa phòng không 12,7mm 

(sau Ban chỉ huy Quân sự huyện); Nhà văn hóa bản Pá Cạch xã Mường Lạn);); 

Đất rừng sản xuất:  thu hồi  368,40 ha là diện tích rừng tự nhiên và đất rừng 

trồng để xây dựng các công trình sau: (CT Thủy điện Nậm Pừn 2 xã Mường Lèo; 

Đường đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo 
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đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới xã Sốp Cộp và đất rừng sản xuất 

của 2 bản Nà Mòn và Tặc Tè 365,23 ha thu hồi để giao cho doanh nghiệp thuê 

đất trồng dược liệu dưới tán rừng); 

Đất nuôi trồng thuỷ sản: thu hồi 2,83 ha (Thao trường huấn luyện khu Huổi 

Tôm xã Dồm Cang; Mở rộng Đất trường mầm non Hoa Đào xã Púng Bánh; 

Đường đầu cầu bản Pe đến đường 105 xã Sốp Cộp; Đường đầu cầu bản Pe đến 

Sân vận động mới xã Sốp Cộp; Sân Vận động mới trung tâm huyện xã Sốp Cộp; 

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

Sốp Cộp; Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138)); 

 Đất phi nông nghiệp thu hồi 39,37 ha. Cụ thể: 

- Đất ở tại nông thôn: thu hồi 0,02 ha (Xây dựng cây xăng xã Dồm Cang); 

- Đất ở tại đô thị: 1,95 ha (Đất Quảng trường trung tâm huyện Sốp Cộp; 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Sốp Cộp (NQ 138); Đường đầu cầu bản Pe 

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

Cộp; Sân Vận động mới trung tâm huyện xã Sốp Cộp; Đường giao thông quanh khu 

sân TT và trong khu dân cư giáp sân vận động xã Sốp Cộp; Khu dân cư quanh sân 

VĐ mới xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến đường 105 

xã Sốp Cộp; Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến Sân vận động mới 

xã Sốp Cộp); 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: thu hồi 0,64 ha (Đất Quảng trường trung 

tâm huyện Sốp Cộp); 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: thu hồi 0,48 ha để chuyển sang đất phát triển hạ 

tầng (Xây dựng sân vận động mới trung tâm huyện Sốp Cộp); 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: thu hồi 36,28 ha (chuyển sang đất công 

trình năng lượng: Thủy điện Nậm Pừn 1 là 15,06 ha, Thủy Điện Nậm Pừn 2 là 

19,30 ha; Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138) 0,20 ha và Thuỷ lợi Co 

Chảy, bản Nà Mòn (Hạng mục Đập đầu mối và tuyến kênh) xã Mường Và 0,02 ha 

và Hệ thống kè chống sạt lở TTHC huyện (NQ 138)). 

(Chi tiết tại biểu 06/CH, biểu 08/CH và - Phần phụ lục) 

V. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích là 

547,39 ha. Cụ thể: 

 Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp là 527,12 ha. Bao gồm: 

- Đất trồng lúa:     6,50 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm khác:         429,08 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm:      2,15 ha; 

- Đất rừng sản xuất:            88,39 ha; 

- Đất nuôi trồng thủy sản:      1,0 ha. 

 Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp là 20,27 ha. Cụ thể: 
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- Đất quốc phòng:      3,25 ha; 

- Đất phát triển hạ tầng:            16,80 ha; 

- Đất ở tại nông thôn:      0,22 ha. 

 (Chi tiết tại biểu 06/CH - Phần phụ lục) 

VI. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH 

Xác định Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 được thể hiện tại biểu 08/CH - Phần phụ lục kèm theo báo cáo. 

VII. DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU, CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI 

TRONG NĂM KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư 37/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường V/v Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái  định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

Căn cứ Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất lúa trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh 

Sơn La ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng 

đến 31/12/2019; 

Căn cứ Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến 31/12/2019 ban hành theo 

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La. 

Giá đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sốp Cộp được áp dụng như sau: 

- Xã Sốp Cộp: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước : 32.000 đồng; 

+ Đất trồng lúa nước còn lại : 23.000 đồng; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác  : 22.000 đồng; 

+ Đất trồng cây lâu năm  : 22.000 đồng; 

+ Đất rừng sản xuất  : 9.000 đồng; 

+ Đất rừng phòng hộ  : 7.000 đồng; 
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+ Đất nuôi trồng thủy sản  : 32.000 đồng. 

- 07 xã còn lại bao gồm: Xã Dồm Cang, Púng Bánh, Sam Kha, Mường 

Lèo, Mường Và, Mường Lạn, Nậm Lạnh: 

+ Đất chuyên trồng lúa nước : 30.000 đồng; 

+ Đất trồng lúa nước còn lại : 21.000 đồng; 

+ Đất trồng cây hàng năm khác  : 20.000 đồng; 

+ Đất trồng cây lâu năm  : 20.000 đồng; 

+ Đất rừng sản xuất  : 9.000 đồng; 

+ Đất rừng phòng hộ  : 7.000 đồng; 

+ Đất nuôi trồng thủy sản  : 30.000 đồng. 

Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn bằng 85% giá đất ở liền kề theo 

từng vùng, từng tuyến đường, từng vị trí đã quy định ở Bảng 7- Đất ở nông thôn, 

Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh 

Sơn La. 

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, 

dịch vụ tại nông thôn (bảng 9) bằng 85% giá đất ở liền kề theo từng vùng, từng 

tuyến đường, từng vị trí đã quy định ở Bảng 7- Đất ở nông thôn, Quyết định số 

19/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La và Quyết 

định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến 31/12/2019 ban hành theo Quyết định số 

19/2018/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn 

La: Hệ số điều chỉnh đối với các loại đất nông nghiệp được áp dụng cho các xã 

như sau: 

- Xã Sốp Cộp hệ số điều chỉnh bằng 1,2. 

- 07 xã Dồm Cang, Púng Bánh, Sam Kha, Mường Lèo, Mường Lạn, 

Mường Và, Nậm Lạnh hệ số điều chỉnh bằng 1,1. 

Cân đối các khoản thu chi như sau: 

* Các khoản thu: 44.987 triệu đồng. 

 Đấu giá đất ở: 44.790 triệu đồng. 

- Đấu giá đất ở 2 bên đường nội thị (nút 12-14) từ Cầu Nặm Ca đến nghĩa 

trang liệt sỹ huyện Sốp Cộp 14.790 triệu đồng.  

 - Đấu giá 1 phần đất Khu dân cư dọc theo đường từ đầu cầu bản Pe đến 

đường 105 xã Sốp Cộp 30.000 triệu đồng. 

 Cho thuê đất trả tiền hàng năm. 

- Đất thương mại - dịch vụ lô 25 đầu cầu Nậm Lạnh: 26,9 triệu đồng. 



UBND huyện Sốp Cộp Trang 76 

 Thu từ thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thu từ việc xử 

phạt vi phạm pháp luật về đất đai: 150 triệu đồng; 

 Thu phí, lệ phí bảo vệ, phát triển đất lúa: 20 triệu đồng. 

* Các khoản chi: 39.665 triệu đồng. 

 Chi giải phóng mặt bằng: 38.108 triệu đồng; 

- Chi bồi thường đất trồng lúa: 6.314 triệu đồng; 

- Chi bồi thường đất trồng cây hàng năm khác: 14.774 triệu đồng; 

- Chi bồi thường đất trồng cây lâu năm: 1.328 triệu đồng; 

- Chi bồi thường đất nuôi trồng thủy sản: 848 triệu đồng; 

- Chi bồi thường đất ở 8.580 triệu đồng; 

- Chi bồi thường tài sản, cây cối hoa màu 3.000 triệu đồng;  

- Chi san bặt bằng 3.040 triệu đồng; 

- Chi công việc phục vụ công tác quản lý đất đai 380 triệu đồng; 

- Các khoản hỗ trợ: 220 triệu đồng. 

 Chi công việc phục vụ công tác quản lý đất đai 1.557 triệu đồng. 

- Chi công tác lập Điểu chỉnh quy hoạch SD đất 1.182 triệu đồng; 

- Chi công tác lập kế hoạch năm 375 là triệu đồng. 

Cân đối thu chi = các khoản thu (1) - Các khoản chi (2) =  44.987 -  39.665 = 

5.332 triệu đồng.  
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Phần thứ tư 

GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

- Nâng cao độ che phủ của rừng bằng các biện pháp khoanh nuôi phục hồi 

rừng, trồng rừng, bảo vệ rừng. 

- Hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học, tăng cường bảo vệ 

thực vật bằng biện pháp sinh học như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. 

Đặc điểm nổi bật của thuốc bảo vệ thực vật sinh học là ít độc, an toàn trước hết 

cho người sử dụng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm 

mà nó còn góp phần cải thiện môi trường sống, nguồn tài nguyên đất, nước, 

không khí cũng không bị ô nhiễm. 

- Sử dụng các loại phân bón hoá học một cách hợp lý, tránh lạm dụng 

phân bón hoá học quá nhiều, bón phân không có tỷ lệ hợp lý sẽ làm cho đất 

mất cân bằng chất dinh dưỡng, việc canh tác không thuận lợi và chi phí lớn.  

- Canh tác trên đất dốc cần kết hợp với các biện pháp bảo vệ đất như xây 

dựng hệ thống nông lâm kết hợp, xây dựng nương định canh, băng cây xanh, 

trồng cây bằng biện pháp đào rãnh, hố tránh sự xói mòn, xói mòn đất, rửa trôi 

chất dinh dưỡng trong đất... 

- Xây dựng hệ thống thu gom rác thải tập trung tránh việc đổ rác bừa bãi, 

không đúng nơi quy định. Có hệ thống thu gom rác thải, phế thải trong khu dân 

cư nông thôn. 

II. GIẢI PHÁP VỀ VỐN 

Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp để chống 

thất thu trên địa bàn huyện Sốp Cộp, xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận 

thuế, gian lận thương mại, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời ngân sách nhà nước. 

Đảm bảo sử dụng vốn ngân sách nhà nước có hiệu quả, chi đầu tư cho các 

công trình dự án phục vụ mục đích công cộng, công ích, an sinh xã hội mà không 

có khả năng thu hồi vốn. 

Xây dựng danh mục các chương trình, dự án đến năm 2025 để kêu gọi thu 

hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời với việc quy hoạch sử 

dụng đất, quy hoạch xây dựng, phát triển các khu đô thị, khuyến khích doanh 

nghiệp lớn đầu tư, nhằm thu hút vốn đầu tư, đảm bảo thực hiện được các mục tiêu 

đã đề ra; 

Cần tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tế của người dân và yêu 

cầu phát triển trong từng giai đoạn nhằm thu hút đầu tư, tạo ra đột phá phát triển 

hạ tầng như đô thị, khu dịch vụ và khu du lịch trọng điểm, bảo vệ môi trường. 
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Xây dựng các danh mục, lĩnh vực đầu tư theo các hình thức đầu tư BOT, 

BT, PPP... tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các thị trường vốn; phát triển các 

hình thức liên doanh, liên kết đầu tư, góp vốn đầu tư bằng tài sản; đẩy mạnh xã 

hội hóa để thu hút đầu tư nhất là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế.... 

Thu hút các doanh nghiệp lớn vào địa bàn huyện Sốp Cộp để khai thác, phát 

huy tiềm năng, lợi thế và sản phẩm chủ yếu tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị. 

 III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

- Giải pháp về cơ chế chính sách 

+ Chính sách về đất đai: Tiếp tục tuyên truyền, cụ thể hóa các điều khoản 

của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện 

phục vụ cho việc quản lý và sử dụng đất.  

+ Chính sách nhằm bảo vệ và phát triển quỹ đất nông nghiệp: Ưu tiên 

chuyển đổi diện tích đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm có giá trị 

kinh tế cao như: Cà phê, cây ăn quả.  

+ Chính sách sử dụng hợp lý các loại đất mang tính chất đặc thù: Tận dụng 

diện tích đất lòng hồ công trình thủy điện trên địa bàn áp dụng chính sách hỗ trợ cá 

nhân tổ chức nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch đã được duyệt. 

+ Chính sách về ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ và duy trì cải 

thiện môi trường trong việc khai thác sử dụng đất đai: Chính sách khuyến khích 

áp dụng các kỹ thuật công nghệ phù hợp với phát triển mạnh ưu thế về đa dạng 

sinh học trong phát triển nông nghiệp, chính sách xử phạt những hành vi gây tổn 

hại đến đất đai, môi trường. 

+ Những chính sách nhằm tiết kiệm sử dụng đất: Tận dụng không gian trong 

quy hoạch xây dựng thị trấn, xây dựng các khu dân cư mới, đầu tư đồng tư đồng bộ 

giữa giao thông và thủy lợi bố trí với việc kết hợp các tuyến dân cư để tiết kiệm đất. 

+ Chính sách ưu đãi: Tạo mọi điều kiện về thủ tục, về những điều kiện có 

thể đảm bảo nhằm có để thu hút vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước, tiên đầu tư và ưu đãi cho vùng khó khăn về cơ sở hạ tầng, về khoa 

học kỹ thuật... để nâng cao đời sống nhân dân và làm cho nhân dân có trách 

nhiệm trong việc khai thác có hiệu quả và bảo vệ đất đai. Ưu tiên những cán bộ, 

công nhân có trình độ chuyên môn, tay nghề cao để thu hút nguồn nhân lực này 

góp phần vào xây dựng phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

+ Chính sách tạo nguồn vốn từ đất để đầu tư trở lại: Các nguồn thu từ đất như 

đấu giá đất ở, thu lệ phí địa chính,… cần được trích lại một thỏa đáng để nhằm cải 

tạo đất, điều tra, đánh giá, phân loại, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. 

- Giải pháp về công tác quản lý 
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+ Sau khi kế hoạch sử dụng đất của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, 

UBND huyện sẽ tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân biết, tổ chức 

thực hiện. 

+ Trong quá trình triển khai thực hiện Sở Tài nguyên Môi trường, UBND 

huyện, các sở ban ngành liên quan trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất được duyệt 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:  

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt; kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền có liên 

quan để đảm bảo cho việc sử dụng đất đai theo kế hoạch đã được duyệt, kịp thời 

chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các công trình dự án có nhu cầu 

+ Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc 

việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch được duyệt. 

+ Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được 

cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu 

hồi các dự án chậm triển khai. 

+ Khi có biến động lớn về nhu cầu sử dụng đất thì phải thực hiện việc điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội trước khi thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất,... 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất 

đai đến từng người dân; Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính theo cơ chế 

“một cửa liên thông”, giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để người 

sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

+ Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ 

cấp huyện đến cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 

+ Thực hiện tốt cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận 

động, thuyết phục người dân cam kết giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho Chủ 

đầu tư thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo đúng tiến độ; Tạo điều kiện 

thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong mọi lĩnh vực, lựa chọn các nhà 

đầu tư chiến lược, có đầy đủ năng lực tài chính để thực hiện tốt các công trình dự 

án được giao, đem lại hiệu quả và phát huy được tiềm năng của đất. 

+ Áp dụng các biện pháp cụ thể để quản lý, thực hiện và kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính thống nhất, đúng tiến độ và đúng 

mục đích sử dụng đất được duyệt, khắc phục tình trạng “dự án treo”, sử dụng đất 
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không hiệu quả; Kiên quyết thu hồi diện tích đất các dự án không sử dụng, chậm 

tiến độ, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Luật Đất đai. 

- Giải pháp về đầu tư:  

+ Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, các cấp, các ngành ưu 

tiên bố trí kinh phí để thực hiện các công trình dự án, khắc phục tình trạng “quy 

hoạch treo”. 

+ Sau khi tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các công trình dự án trên 

địa bàn huyện, các sở ban ngành, UBND huyện phân bổ kinh phí kịp thời, đáp 

ứng yêu cầu về tiến độ đối với các công trình dự án. 

+ Trong quá trình triển khai thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào kế 

hoạch nhu cầu của các công trình dự án xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu 

tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước đảm 

bảo phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực. Phối 

hợp với các Sở ban ngành khác nâng cao chất lượng thẩm định và giám sát đầu tư. 

Sở Tài chính cân đối các nguồn vốn năm 2019, bố trí nguồn vốn các công trình dự 

án theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt để các Ban, ngành và UBND các cấp 

có kinh phí thực hiện đúng tiến độ nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, kịp thời 

điều chỉnh phân bổ thêm vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết. 

+ Thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế tham 

gia đầu tư, phát triển, tiếp tục thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng 

làm” đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

- Trách nhiệm của các cấp  

+ Hội đông nhân dân cấp huyện: Giám sát việc thi hành pháp luật về đất 

đai tại địa phương; thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương 

trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lập quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và kiểm tra giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo cho việc sử 

dụng đất theo đúng kế hoạch, thực hiện nghiêm các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã 

được duyệt. 

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban 

nhân dân huyện quản lý, đôn đốc, thực hiện các công tác quản lý nhà nước về đất 

đai: Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền 

SD đất, giải quyết các tranh chấp đất đai,… Giám sát việc thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất đảm bảo sử dụng tài nguyên đất tiết kiệm, hiệu quả. 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt có trách nhiệm cân đối, bố trí các loại cây trồng hợp lý có hiệu 

quả kinh tế đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt. 
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+ Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm cân đối, bố trí kịp thời nguồn 

kinh phí thực hiện, hỗ trợ sản xuất đối với các dự án phát triển nông, lâm nghiệp, 

các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

huyện đảm bảo việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất. 

+ UBND cấp xã có trách nhiệm mưu giúp UBND huyện thực hiện tốt công 

tác quản lý nhà nước về đất đai, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng 

cao nhận thức cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã về tầm 

quan trọng của kế hoạch sử dụng đất. 
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Phần thứ năm 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sốp Cộp đã được thực hiện 

theo đúng quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sốp Cộp đã đánh giá đầy đủ 

về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện; Khai thác tốt các nguồn tài 

nguyên đất đai thông qua các chính sách quản lý đất đai; Đánh giá đúng tình hình 

quản lý đất đai trên cơ sở thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019; phân tích  

được các nguyên nhân tồn tại, hạn chế để xác định rõ nguyên nhân chủ quan và 

nguyên nhân khách quan, đồng thời đưa ra được những tồn tại hạn chế cấp bách 

cần phải giải quyết trong kế hoạch sử dụng đất năm 20200; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 xác định các danh mục công trình dự án 

trên cơ sở kế thừa các dự án chưa thực hiện trong năm kế hoạch 2019 còn phù 

hợp với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Nhu cầu chuyển mục đích, giao đất, 

cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất của mọi tổ chức cá nhân và bám sát các 

danh mục dự án có trong kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2020 để làm cơ sở 

xác định các chỉ tiêu sử dụng đất của huyện; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sốp Cộp được tiến hành trên 

cơ sở tổng hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho tất cả các mục đích sử dụng, 

định mức sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, của tỉnh và của huyện.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã đưa ra được các giải pháp để thực hiện 

phù hợp với điều kiện tự nhiên, vừa đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, đảm bảo tính khả thi cho từng vùng, từng 

khu vực cụ thể, góp phần nâng cao hơn nữa tính khả thi của phương án. 

2. Kiến nghị 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

huyện Sốp Cộp để làm cơ sở triển khai thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ  

phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Góp phần thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư kinh phí kịp thời cho các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội đã được dự kiến xây dựng. 
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