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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Luật Đất đai năm 2013 quy định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một 

trong những nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Kỳ quy hoạch sử dụng đất 

các cấp là 10 năm, kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế 

hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện được lập hàng năm. 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là công cụ pháp lý hữu hiệu hỗ trợ quản 

lý Nhà nước về đất đai. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch sử dụng 

đất chi tiết; làm căn cứ cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất... và hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí, bất hợp lý, kém hiệu 

quả, phá vỡ cân bằng môi trường sinh thái, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội. 

Huyện Giồng Riềng đã tiến hành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên 

Giang phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 06/4/2015. Tuy nhiên 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giồng Riềng (được duyệt theo 

Quyết định số 670/QĐ-UBND) đến nay đã không còn phù hợp do có nhiều chỉ 

tiêu sử dụng đất đã được điều chỉnh. Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 46, Luật Đất đai năm 2013: “có sự điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của 

cấp trên trực tiếp làm ảnh hưởng tới quy hoạch sử dụng đất” thì được phép lập 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Hiện nay UBND tỉnh Kiên Giang đã lập 

“Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 

năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang” và đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 19/6/2018.  

Vì vâỵ, để đáp ứng tốt yêu cầu về quản lý, sử dụng đất cho mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên điạ bàn của huyêṇ Giồng Riềng 

trong giai đoạn mới, phù hơp̣ với Nghi ̣quyết số 79/NQ-CP, đảm bảo sử dụng 

đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; 

đồng thời cu ̣thể hoá chỉ tiêu sử duṇg đất cấp tỉnh đến năm 2020 phân bổ trên điạ 

bàn của huyêṇ, cần thiết phải “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyêṇ Giồng Riềng”. 
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Phần I 

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1.1. Căn cứ pháp lý 

- 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 năm 2013. 

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

dụng đất trồng lúa. 

- 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. 

- 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. 

- Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bô ̣ Tài nguyên và Môi 

trường quy điṇh về thống kê, kiểm kê đất đai và lâp̣ bản đồ hiêṇ traṇg sử duṇg đất. 

 - Thông tư 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 15/5/2014 của Chính phủ. 

 - Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bô ̣ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành điṇh mức kinh tế – ky ̃thuâṭ lâp̣, điều chỉnh quy hoac̣h, kế hoac̣h sử 

duṇg đất. 

 - Nghi ̣ quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền 

vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với Biến đổi khí hâụ. 

 - Nghi ̣ quyết 79/NQ-CP ngày 19/6/2018 của Chính phủ về việc phê duyêṭ Điều 

chỉnh quy hoac̣h sử duṇg đất đến năm 2020, kế hoac̣h sử duṇg đất kỳ cuối (2016-2020) 

tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định số 388/QĐ-TTg ngày 10/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 - Văn bản số 1196/UBND-KTCN ngày 27/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kiên Giang về việc phân bổ chí tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
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1.2. Các văn bản, tài liệu liên quan đến lập điều chỉnh QHSDĐ huyện 

Giồng Riềng 

- Quyết định 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt Đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 

2025. 

 - Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường, lớp học ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh 

Kiên Giang giai đoạn 2011-2020. 

- Quyết định 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.  

 - Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng 

đến năm 2020.  

 - Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 - Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 

huyện Giồng Riềng.  

 - Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoac̣h phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cơ 

cấu ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và điṇh hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp 

tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 - Quyết điṇh số 604/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 

phê duyêṭ điều chỉnh quy hoac̣h tổng thể phát triển ngành công nghiêp̣ tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2025, có xét đến năm 2030. 

- Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiêng Giang giai đoạn đến năm 

2025. 

- Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

2016-2020, có xét đến năm 2025. 
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- Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng 

Riềng, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 

- Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

 - Văn kiêṇ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2015-2020. 

 - Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND huyện Giồng 

Riềng về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Dự án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới 18 xã trên địa 

bàn huyện Giồng Riềng. 

- Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Giồng Riềng – huyện Giồng Riềng. 

- Niên giám thống kê huyện Giồng Riềng, các quy hoạch, dư ̣án ngành, lĩnh vực 

cấp huyện có liên quan đến huyện Giồng Riềng và còn hiệu lực thi hành. 

- Số liệu thống thống kê đất đai hàng năm từ năm 2010-2017 của huyện Giồng 

Riềng. 

- Báo cáo tổng kết hàng năm của UBND huyện, các phòng ban và UBND các 

xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Riềng. 

II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Mục đích, yêu cầu 

- Mục đích: 

+ Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; 

đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, 

ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển bền 

vững.  

+ Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Huyện; đóng góp tích cực vào quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Yêu cầu: 

+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với vấn đề biến đổi khí hậu, 

nước biển dâng nhằm đưa ra phương án sử dụng đất phù hợp với kế hoạch thích ứng 

với biến đổi khí hậu trên địa bàn Huyện. 
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+ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phải phù hợp với Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và các chỉ tiêu sử dụng đất do Tỉnh 

phân bổ trên địa bàn Huyện. 

+ Bố trí quy hoạch sử dụng tài nguyên đất phải được thực hiện theo quan điểm 

hệ thống, tổng hợp và đa ngành; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện 

đến năm 2020, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

+ Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với năng lực 

thực hiện các công trình đã đưa vào quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất. 

2.2. Nội dung lập quy hoạch sử dụng đất 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT đã hướng dẫn lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm: 

 

+ Xác định cụ thể diện tích các loại đất trên địa bàn huyện đã được phân bổ 

trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

+ Xác định diện tích các loại đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện. 

+ Diện tích các loại đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

+ Xác định diện tích đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng. 

Đánh giá tài nguyên đất 

đai: đất, nước, khí hậu,… 

Quản lý sử dụng đất, biến 

động đất đai, QHSDĐ,… 

Điều kiện phát triển 

kinh tế - xã hội 

Đánh giá tiềm năng 

đất đai 

Định hướng phát triển 

kinh tế-xã hội 

Định hướng dài hạn về 

sử dụng đất 

Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

Đánh giá tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đến KT-XH 

Đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Hình 1: Tiến trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
(Phỏng theo Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT; Bộ TN&MT, 2014) 
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+ Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

+ Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

2.3. Phương pháp quy hoạch sử dụng đất 

a. Mô hình hỗ trợ lập quy hoạch sử dụng đất 

Ứng dụng mô hình quy hoạch quản lý sử dụng đất bền vững của FAO/UNEP 

(1999a) kết hợp với thực tiễn của tỉnh Kiên Giang và thông tư hướng dẫn của Bộ 

TN&MT, trong đó gồm 3 vấn đề chính: Đánh giá kinh tế - xã hội; đánh giá mức độ 

thích nghi đất đai và bố trí sử dụng đất. 

 (1) Đánh giá kinh tế - xã hội: Đánh giá nguồn nhân lực (dân số, lao động,…), 

phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, chính sách đất đai; định hướng phát triển kinh 

tế xã hội, định hướng phát triển các ngành, định hướng không gian sử dụng đất,… đây 

là các điều kiện cần xem xét trong bố trí sử dụng đất. Trong nội dung này, nghiên cứu 

gắn chặt quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy 

hoạch xây dựng… các yêu cầu sử dụng đất của các ngành, các xã, thị trấn.  

 (2) Đánh giá mức độ thích nghi đất đai: Đánh giá khả năng thích nghi đất đai 

cho sản xuất nông nghiệp; đánh giá mức độ thích hợp cho đất phi nông nghiệp (đất xây 

dựng nhà ở, khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng, phi nông nghiệp khác). Ứng dụng công 

nghệ GIS chồng xếp bản đồ thích nghi đất đai với bản đồ hiện trạng và bản đồ định 

hướng sử dụng đất để đánh giá mức độ phù hợp hiện trạng sử dụng và khả năng mở 

rộng diện tích (bố trí thêm) cho các các loại đất.  

 (3) Bố trí sử dụng đất: Trong bố trí cần xem xét đến mức độ thích hợp của các 

mục đích sử dụng và nhu cầu sử dụng đất từng ngành. 

b. Các phương pháp được ứng dụng xử lý từng nội dung cụ thể 

- Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): 

+ Xây dựng thông tin chuyên đề: Ứng dụng GIS kết hợp với điều tra, khảo sát 

thu thập thông tin về tài nguyên đất đai, hiệu chỉnh các lớp thông tin chuyên đề: địa 

hình, giao thông, thủy văn,… 

+ Đánh giá biến động đất đai: Ứng dụng GIS để chồng xếp bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2010 và 2015 để đánh giá biến động đất đai trong quy hoạch kỳ 

trước. 

+ Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất: Chồng xếp bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2015 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 để đánh giá 

thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. 

+ Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi dịnh dạng file bản đồ 

theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (*.dgn) 



 7 

- Phương pháp tiếp cận từ trên xuống: nắm bắt các chủ trương, chính sách và 

chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ cấp Tỉnh; tiếp cận từ dưới lên: làm việc với các tổ chức 

có nhu cầu sử dụng đất, các xã, thị trấn và các ban ngành để thu thập các nhu cầu và 

khả năng sử dụng đất, từ đó cân đối phương án sử dụng đất của Huyện. 

- Phương pháp thống kê: để xử lý các số liệu và dự báo về kinh tế, xã hội, tình 

hình sử dụng đất. 

- Phương pháp quy hoạch có sự tham gia (PLUP): Có sự tham gia ý kiến của 

nhà quản lý, các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia,…trong quá trình xây dựng 

phương án sử dụng đất. 

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ 

- XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

3.1. Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên 

và thực trạng môi trường 

3.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Giồng Riềng nằm trong vùng Tây sông Hậu thuộc tỉnh Kiên Giang, cách 

trung tâm thành phố Rạch Giá 35km về phía Đông Nam, có tọa độ địa lý từ 9001’-

10004’ vĩ độ Bắc và từ 105004’-105013’ kinh độ Đông. Địa giới hành chính của huyện 

được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Tân Hiệp và thành phố Cần Thơ. 

- Phía Nam giáp huyện Gò Quao và tỉnh Hậu Giang. 

- Phía Tây giáp huyện Châu Thành. 

- Phía Đông giáp thành phố Cần Thơ. 

Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 63.936ha, dân số năm 2017 là 219.166 

người, mật độ dân số đạt 343 người/km2, chiếm 10,01% về diện tích và khoảng 

12,26% về dân số tỉnh Kiên Giang. Là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều 

nhất tỉnh và cũng nhiều cấp xã nhất ở vùng ĐBSCL, toàn huyện được chia thành 19 

xã, thị trấn (18 xã và 01 thị trấn). 

Nằm trọn trong tiểu vùng Tây sông Hậu của vùng ĐBSCL, là vùng được cung 

cấp nước ngọt quanh năm và ít chịu ảnh hưởng tiêu cực do ngập lũ nên Giồng Riềng 

có lợi thế lớn trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo với 

chất lượng và hệ số sử dụng đất cao. 

Tuy nhiên, do nằm sâu trong nội đồng nên cũng hạn chế đến giao thương, kết 

nối với các trung tâm đô thị, kinh tế lớn trong vùng và khả năng thu hút đầu tư. Bên 

cạnh đó, do nằm trong vùng có mạng lưới kênh rạch dày đặc nên chi phí cho đầu tư cơ 

sở hạ tầng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông. 
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3.1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình của huyện nhìn chung tương đối bằng phẳng, có nhiều sông rạch 

chằng chịt, hướng dốc chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam với cao độ trung bình từ 

0,45-0,5m cao độ lớn nhất đạt 0,7m ở phía Bắc và thấp nhất 0,15m ở phía Nam. Với 

địa hình bằng phẳng là điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. 

3.1.3. Khí hậu 

- Huyện Giồng Riềng thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc tính 

chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nóng ẩm quanh năm. Nhiệt độ bình quân 

từ 27-27,50C, nhiệt độ cao nhất là 370C, nhiệt độ thấp nhất 180C, tổng tích ôn hàng 

năm từ 9.800 - 10.0000C. Ít có thiên tai về khí hậu so với các vùng khác trong cả nước, 

rất thuận lợi cho thâm canh tăng vụ, tăng hệ số sử dụng đất và tăng năng suất cây 

trồng, vật nuôi. 

 - Khí hậu hàng năm được chia làm 2 mùa rõ rệt: 

+ Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11: Lượng mưa chiếm tới 90% tổng lượng 

mưa trong năm, với lượng mưa trung bình từ 88,1 – 544,5mm/tháng. Số ngày có mưa 

bình quân từ 135-162 ngày/năm. Trong mùa mưa, tuy có lượng mưa lớn nhưng cũng 

có thời kỳ mưa ít hoặc không mưa kéo dài từ 7-15 ngày (hạn Bà Chằng). Nửa cuối 

mùa mưa trùng với mùa lũ nên cũng phần nào ảnh hưởng đến thu hoạch vụ thu đông, 

nhưng do nằm trong vùng ngập lũ nông nên ảnh hưởng tiêu cực của lũ đối với Giồng 

Riềng là không lớn. 

+ Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau: Chỉ chiếm khoảng 10% tổng 

lượng mưa năm; các tháng 1, 2, 3 lượng mưa rất ít, bình quân từ 11-50mm. Trong điều 

kiện đảm bảo nguồn nước thì sản xuất nông nghiệp khá ổn định và cho năng suất, chất 

lượng sản phẩm cao. 

3.1.4. Thủy văn 

Chế độ thủy văn ở Giồng Riềng bị chi phối bởi chế độ triều biển Tây, thủy văn 

sông Hậu và mưa trên nội đồng gây nên ngập lũ, úng. 

- Chế độ triều biển Tây: Là chế độ triều hỗn hợp thiên về nhật triều, có biên độ 

từ 0,8 đến 01m. Hai đỉnh triều trong ngày chênh nhau không đáng kể, từ 0,5-0,7m. 

Biên độ triều lớn nhất của triều biển Tây là 118 cm vào tháng 1 và biên độ triều nhỏ 

nhất là 02 cm vào tháng 10. Triều biển Tây tác động lên khu vực Giồng Riềng qua 

sông Cái Bé ảnh hưởng lên các xã phía Nam, đặc biệt là vào những tháng mùa mưa, 

nước sông dâng cao kết hợp với lượng mưa lớn dẫn tới ngập úng cục bộ ở các khu vực 

ven sông. Tuy thời gian và mức độ ngập không lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến cơ cấu 

mùa vụ ở các khu vực này. 
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- Ngập lũ: Vào các tháng cuối mùa mưa, khi nước lũ thượng nguồn về nhiều 

theo các kênh trục từ sông Hậu và từ vùng Tứ Giác Long Xuyên tràn xuống kết hợp 

với lượng mưa tại chỗ lớn dẫn đến ngập lũ, nhất là những năm lũ lớn mức ngập từ 0,4 

-0,5m, thời gian ảnh hưởng lũ khoảng 01-02 tháng. Tuy nhiên khi nước lũ rút đã để lại 

trên bề mặt ruộng lượng phù sa khá lớn, đó chính là nguồn dinh dưỡng quý giá mà 

thiên nhiên ban tặng cho cây trồng và đất đai Giồng Riềng sau một mùa mưa lũ. 

3.1.5. Các nguồn tài nguyên 

3.1.5.1. Tài nguyên đất 

Đất đai của huyện Giồng Riềng được phân loại theo các nhóm sau: 

- Nhóm đất phù sa: Với diện tích 37.576 ha, chiếm 58,8% diện tích đất toàn 

huyện, là loại đất phù sa phát triển, không bị nhiễm phèn mặn, hàm lượng dinh dưỡng 

cao thích hợp cho nhiều loại cây trồng phát triển, được hình thành trong môi trường 

nước ngọt, phân bố đều khắp trên địa bàn các xã. Đây là nhóm đất tốt, rất thích hợp 

cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa gạo. Hiện trạng được sử dụng cho 

sản xuất 02 – 03 vụ lúa/năm.  

- Nhóm đất phèn: Có diện tích 22.025 ha, chiếm 34,5% diện tích đất tự nhiên 

toàn huyện, là loại đất phù sa không được bồi, tầng sinh phèn xuất hiện từ 50 - 120cm, 

phân bố chủ yếu trong khu vực tam giác giữa hai kênh Thốt Nốt và Thị Đội ở phía 

Đông Bắc và phía Tây Nam của huyện. Tuy nhiên, qua quá trình khai thác sử dụng, 

bằng các giải pháp thau chua rửa phèn con người đã cải tạo và đưa vào sử dụng cho 

sản xuất nông nghiệp. Mức độ ảnh hưởng của phèn đối với các loại cây trồng gần như 

không đáng kể.  

- Nhóm đất phèn tiềm tàng: Có diện tích 4.335 ha, chiếm 6,7% diện tích đất tự 

nhiên toàn huyện. Đây là loại đất phù sa chưa phát triển, có tầng sinh phèn nằm sâu từ 

50 – 120 cm, phân bố khu vực giữa Thốt Nốt - kênh Thị Đội xã Thạnh Lộc. 

 Nhìn chung đất đai của huyện Giồng Riềng có thành phần cơ giới chủ yếu là sét 

không bị nhiễm mặn, độ pH thích hợp cho nhiều loại cây trồng (pH từ 4- 6), tầng tích 

tụ mùn khá dày, hàm lượng dinh dưỡng, chất hữu cơ cao thuận lợi phát triển nhiều 

loại cây trồng, vật nuôi… 

3.1.5.2. Tài nguyên nước 

a). Nước mặt 

Nguồn nước mặt chủ yếu ở Giồng Riềng là nước mưa và nước của sông Hậu 

cung cấp thông qua các kênh trục như: Kênh Chưng Bầu, kênh xáng Thốt Nốt, kênh 

Thị Đội, kênh KH7, kênh xáng Ô Môn… 

- Về nước mưa: Với tổng lượng mưa lớn, trung bình trong 20 năm qua là 

2.323mm/năm, mùa mưa kéo dài khá ổn định trong 07 tháng, cá biệt có năm 08 tháng, 
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khá thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt lượng mưa khá từ tháng 5 

đến tháng 6 sẽ rất có ý nghĩa khi lưu lượng sông Hậu bị suy giảm vào mùa này do xây 

dựng các hồ chứa ở thượng nguồn. Hạn chế trong chế độ mưa là thời kỳ mưa nhiều 

trùng với thời kỳ ngập lũ nên khó tiêu thoát và thường có các đợt hạn ngắn trong các 

tháng đầu mùa mưa. 

- Về nước mặt: Theo số liệu của ngành khí tượng thủy văn, nguồn nước sông 

Hậu tương đối dồi dào và có chất lượng tốt. Lưu lượng đầu nguồn tại Châu Đốc vào 

mùa lũ là 5.400m3/s, vào mùa kiệt là 300m3/s. Với nguồn nước phong phú này đã và 

đang đảm nhận việc cung cấp nước tưới ổn định cho cả 02 tiểu vùng lớn của ĐBSCL 

là Tứ Giác Long Xuyên và Bán đảo Cà Mau (trong đó có Giồng Riềng). 

b). Nước dưới đất 

Theo tài liệu điều tra về mực nước ngầm và kết quả khoan tìm nguồn nước phục 

vụ sinh hoạt của công trình nước nông thôn tỉnh Kiên Giang cho thấy: huyện có nguồn 

nước ngầm có nguồn gốc từ biển nên chứa hàm lượng muối sắt và nhôm cao. 

Một số vùng trong huyện như xã Bàn Tân Định chất lượng nước ngầm tương 

đối tốt nhưng trữ lượng nước thấp và giảm dần vào mùa khô, chất lượng nước ngầm 

thay đổi theo thời gian, độ pH đạt từ 6,5 - 7,5 hàm lượng clo từ 1 - 3‰  là loại nước 

ngầm có chất lượng khá. 

Như vậy căn cứ vào trữ lượng và chất lượng nước mặt, nước ngầm hướng sử 

dụng tài nguyên nước của huyện cần chú ý: 

- Nước phục vụ sản xuất nông nghiệp: chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt trên cơ 

sở hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, có các biện pháp phòng chống lũ, ngăn mặn, xả phèn, 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng và mùa vụ cho phù hợp với từng vùng của huyện. 

- Nước phục vụ sinh hoạt: nên sử dụng nguồn nước mặt là chủ yếu nhưng phải 

xử lý theo đúng quy trình kĩ thuật để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, sử dụng 

nguồn nước ngầm ở mức độ phù hợp. 

3.1.5.3. Tài nguyên rừng 

Nằm trong vùng trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh và của vùng ĐBSCL 

nên tài nguyên rừng ở Giồng Riềng ngày càng bị thu hẹp để chuyển đổi sang đất trồng 

lúa. Theo số liệu thống kê đất đai qua các năm, diện tích đất rừng ở Giồng Riềng đã 

giảm từ 3.183,37ha năm 2003 xuống còn 871,75ha năm 2017 (giảm 2.311,62ha); đây 

là diện tích rừng tràm, tập trung còn lại trên địa bàn 04 xã là Thạnh Lộc, Thạnh Hưng, 

Thạnh Phước và Vĩnh Phú. Ngoài diện tích đất rừng tràm trên, hàng năm huyện cũng 

đã phát động phong trào trồng cây phân tán dọc theo các trục lộ, bờ kênh và trong 

vườn nhà  để vừa làm cây xanh, vừa phòng chống sạt lở, cung cấp gỗ cho xây dựng 

nhà cửa… 
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Ngoài ra, tài nguyên rừng ở Giồng Riềng còn có vai trò quan trọng trong cải tạo 

đất phèn, là nguồn cây xanh thanh lọc ô nhiễm môi trường, giữ cân bằng sinh thái còn 

là nguồn thu lợi lớn, nhất là những mô hình sản xuất kết hợp nuôi thủy sản… 

3.1.5.4. Tài nguyên thủy sản 

Giồng Riềng là huyện không có biển nên nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là nuôi 

nước ngọt với các loại vật nuôi như: Cá nước ngọt, ba ba, lươn chủ yếu là nuôi trong 

ao, mương, vèo nuôi theo mùa vụ nước lũ, nuôi trên ruộng lúa với nhiều loại cá có giá 

trị hiệu quả kinh tế, sản lượng năm 2017 đạt trên 30.000 tấn. Trong những năm tới cần 

đẩy mạnh thâm canh nuôi trồng thuỷ sản trên ruộng lúa và nuôi trong mương, vèo, 

rừng tràm. 

3.1.5.5. Tài nguyên nhân văn 

- Kiên Giang nói chung và Giồng Riềng nói riêng đã trải qua quá trình lịch sử 

hình thành tương đối dài, gắn liền với bao thăng trầm của lịch sử ĐBSCL từ khi bắt 

đầu khai phá cho đến ngày nay. 

- Giồng Riềng xưa kia là vùng đất rừng tràm quanh năm ngập úng, ngày nay 

Giồng Riềng là vùng sản xuất lương thực lớn của tỉnh. Phát triển được như ngày nay là 

nhờ sự cố gắng vươn lên không ngừng của người dân Giồng Riềng để từng bước khắc 

phục những hạn chế do thiên nhiên mang lại, tìm ra các lợi thế để từng bước xây dựng 

và phát triển để trở thành Giồng Riềng như hiện nay. Trong lịch sử, Giồng Riềng từng 

chứng kiến những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, những trận chiến đấu hào hùng 

của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, để cùng hòa 

chung nhịp với nhân dân cả nước dành độc lập cho tổ quốc. 

- Quá trình phát triển của Giồng Riềng gắn liền với lịch sử của nền văn minh 

miệt đồng bằng với sự hội nhập của nhiều thành phần dân cư và nhiều tôn giáo, dân 

tộc đến từ nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước: nhiều dân tộc (kinh, khơ me, 

hoa), tôn giáo cùng chung sống hòa thuận đã tạo nên nên văn hóa rất đặc trưng Nam 

bộ, gắn liền với các phong tục tập quán, các lễ hội, các truyền thống văn hóa lịch sử… 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có khá nhiều đình, chùa,… là những biểu hiện rõ nét của 

những nét văn hóa ấy. 

3.1.6. Thực trạng môi trường 

Là huyện thuần nông, công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển nên các tác động 

xấu của con người đến môi trường chưa nghiêm trọng. Theo quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng đến năm 2020 thực trạng môi trường ở huyện 

như sau: 

- Môi trường nước: Do tác động của quá trình sản xuất, nguồn nước mặt của 

huyện có mức độ ô nhiễm từ nhẹ đến trung bình, nguồn nước có tính axít nhẹ đến 
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kiềm, mức độ ô nhiễm do các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh ngày càng tăng 

do tình trạng rác thải, nước thải từ các khu dân cư, cơ sở công nghiệp, tình trạng chăn 

nuôi gia súc, gia cầm xả vào kinh, rạch chưa qua xử lý. Nguồn nước mặt bị ô nhiễm do 

tình trạng sử dụng quá nhiều hoá chất trong phân bón, thuốc trừ sâu. Nguồn nước 

ngầm của huyện có tầng nước nhạt có khả năng khai thác cung cấp nước sinh hoạt 

dưới độ sâu biến đổi từ 50 – 80m. Tuy nhiên chất lượng không ổn định, thành phần sắt 

trong nước vượt quá tiêu chuẩn. Phía Bắc, Đông Bắc của huyện tầng nước ngầm ở độ 

sâu 30 – 150m bị nhiễm mặn không thể dùng cho sinh hoạt. Nguồn nước ngầm có dấu 

hiệu bị ô nhiễm vi sinh. 

- Môi trường đất: Môi trường đất cũng bị ô nhiễm do quá trình sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật và phân bón, ô nhiễm do các chất thải rắn thu gom vào bãi rác hở 

không qua xử lý từ đó ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm môi trường đất nhưng 

mức độ chưa nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng cần phải cảnh báo và hướng dẫn người 

dân sử dụng các hóa chất trong sản xuất đúng cách, đúng liều lượng để giảm thiểu xả 

thải ra môi trường. 

- Quản lý, xử lý chất thải, nước thải: Hiện nay toàn bộ nước thải trên địa bàn 

huyện xả trực tiếp ra kinh, rạch chưa được xử lý. Riêng nước thải y tế của bệnh viện 

đã có hệ thống xử lý, tuy nhiên cũng không hoạt động thường xuyên do lượng nước 

thải phát sinh hàng ngày ít, chi phí vận hành tốn kém. Về xử lý chất thải rắn: tại thị 

trấn Giồng Riềng và nhiều xã có bãi tập kết rác nhưng là bãi hở chưa được xử lý theo 

tiêu chuẩn nên gây ô nhiễm không khí và vệ sinh môi trường xung quanh. 

3.2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 

3.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế 

Trong những năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng 

còn không ít những khó khăn, thách thức do tác động của tình hình suy thoái kinh tế, 

thị trường tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giá cả biến động ở mức thấp, trong khi 

hàng hóa tiêu dùng, nhất là vật tư phục vụ sản xuất tăng gây bất lợi đến sản xuất và đời 

sống nhân dân. Nhưng với sự lañh đaọ, chỉ đaọ của huyêṇ uỷ, sư ̣đoàn kết, nhất trí cao 

của chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó 

khăn để đạt được nhiều kết quả tích cưc̣ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cu ̣thể như 

sau: 

- Giá  tri ̣ sản xuất năm 2018 đaṭ khoảng 9.957,078 tỷ đồng (theo giá so sánh 

năm 2010), đaṭ 102,1% kế hoac̣h và tăng 5,84% so với năm 2017. Trong đó:  

+ Ngành nông, lâm nghiêp̣ – thuỷ sản đạt khoảng 7.415,252 tỷ đồng, đạt 

101,17% kế hoạch và tăng 3,75% so với năm 2017. 
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+ Ngành công nghiêp̣ – xây dưṇg: có quy mô giá tri ̣ sản xuất không lớn, năm 

2018 giá trị sản xuất công nghiệp đaṭ khoảng 952,56 tỷ đồng, đaṭ 103,4% so với kế 

hoac̣h và tăng 13,33% so với năm 2017; giá trị sản xuất xây dựng đạt khoảng 

1.589,266 tỷ đồng, đạt 105,87% kế hoạch và tăng 11,92% so với năm 2017. 

+ Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ (giá hiện hành) đạt khoảng 8.817,6 tỷ 

đồng, đaṭ 100,55% kế hoac̣h và tăng 11,67% so với năm 2017. 

3.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

3.2.2.1. Nông - lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới 

- Trồng troṭ: Tổng diêṇ tích gieo trồng lúa cả năm 2018 đaṭ 124.245ha, đạt 

107,39% kế hoạch, năng suất bình quân 5,96 tấn/ha, tổng sản lươṇg 739.951 tấn, đaṭ 

103,58% kế hoac̣h. Rau đâụ các loaị đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thu ̣trong vùng, diêṇ tích, 

sản lươṇg đaṭ kế hoac̣h. 

- Chăn nuôi: Chăn nuôi ở huyện có quy mô nhỏ, chủ yếu tồn tại dưới hình thức 

chăn nuôi nông hộ. Kết quả năm 2018, toàn huyện có: Đàn heo 97.879 con, đàn trâu 

343 con, đàn bò 958 con, đàn gia cầm 2.455.110 con. Ngành Thú y đã tổ chức tốt công 

tác tiêm phòng vacin đàn gia súc, gia cầm; làm tốt công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh 

tiêu độc và kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm. 

- Lâm nghiệp: Lâm nghiệp có quy mô diện tích không lớn nên đóng góp không 

nhiều vào phát triển kinh tế của huyện. Năm 2018, diện tích đất rừng sản xuất toàn 

huyện có 872ha, phân bố trên địa bàn 04 xã, gồm: Thạnh Lộc 770,45ha, Thạnh Hưng 

62,40ha, Thạnh Phước 19,44ha và Vĩnh Phú 19,46ha. 

- Thuỷ sản: Trong những năm gần đây, thuỷ sản phát triển khá nhanh với các 

mô hình đa canh tổng hợp. Các loại hình nuôi trồng thuỷ sản ở Giồng Riềng gồm: 

Nuôi cá trong ao mương, trong vèo, nuôi các bống tượng, nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi 

các thác lác,… Kết quả năm 2018, diện tích nuôi thủy sản 3.911,62ha, sản lượng khai 

thác, nuôi trồng thủy sản 37.630 tấn.  

- Kinh tế tâp̣ thể: Năm 2018, đã tổ chức hội nghị ra mắt thành lập 08 Hợp tác xã 

Nông nghiệp đạt 160% kế hoạch. Nâng tổng số đến nay toàn huyện có 120 hợp tác xã, 

610 tổ hợp tác, diện tích hợp tác 42.851ha, chiếm 92% so tổng diện tích sản xuất lúa. 

- Xây dưṇg nông thôn mới: Năm 2017 tỉnh đã công nhận 01 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, hiện đang đề nghị tỉnh công nhận 04 xã: Thạnh Bình, Ngọc Thành, Long 

Thạnh và Thạnh Phước đạt chuẩn nông thôn mới, nâng lên 11/18 xã, đạt 61,11% so 

tổng số xã. Các xã còn lại: Bàn Tân Định, Vĩnh Phú đạt 13 tiêu chí; Bàn Thạch, Vĩnh 

Thạnh, Thạnh Hòa đạt 14 tiêu chí; Ngọc Hòa đạt 15 tiêu chí và Ngọc Thuận đạt 16 

tiêu chí. Huyện đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 02 tiêu chí chưa đạt là: tiêu 

chí 5 (y tế - văn hóa - giáo dục); tiêu chí 7 (môi trường). 
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3.2.2.2. Công nghiệp – xây dựng 

Công nghiệp – TTCN trên địa bàn huyện chủ yếu là công nghiệp chế biến 

đường, lương thực, chế biến nông sản nhưng quy mô nhỏ. GTSX ngành công nghiệp – 

xây dựng hiện chỉ chiếm 15,17% GTSX toàn huyện. Sản phẩm công nghiệp – TTCN 

chủ yếu là đường, xay xát gạo, nước đá, sản xuất bún, cưa xẻ gỗ, …  

Trong năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa 

bàn huyện đạt 952,56 tỷ đồng, tăng 13,33% so với năm 2017. Giá trị sản xuất xây 

dựng 1.589,226 tỷ đồng, tăng 11,92% so với năm 2017. 

3.2.2.3. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Khu vực dịch vụ hiện chiếm 41% GTSX toàn huyện, hiện là ngành đạt tốc độ 

tăng trưởng rất cao. Giai đoạn 2011-2015 đạt 14,63%. Tổng giá trị GTSX năm 2018 

của ngành đạt 8.817,6 tỷ đồng. Dịch vụ ngày càng phát triển giúp cung ứng hàng hoá 

đến người tiêu dùng, cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thu mua 

sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện để xuất ra bên ngoài. Tình hình phát triển ngành 

thương mại – dịch vụ năm 2018 trên địa bàn huyện như sau: 

- Thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 8.343,043 tỷ đồng, doanh thu 

dịch vụ 474,557 tỷ đồng.  

- Vận tải: Trong năm 2018, khối lượng hàng hóa vận chuyển 685 ngàn tấn; khối 

lượng hành khách vận chuyển 3.600 ngàn lượt người, tăng 8,28% so cùng kỳ.  

- Dịch vụ tín dụng: Hoạt động ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân trong 

huyện đã có nhiều cố gắng quản lý kinh doanh tiền tệ. Thực hiện huy động và cho vay 

phục vụ sản xuất, cho vay chín sách theo chủ trương của Trung ương và tỉnh. Trong 

năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là 76 tỷ đồng, đạt 124,79% 

kế hoạch. 

3.2.3. Dân số, lao động, việc làm và mức sống dân cư 

- Dân số: Giồng Riềng là huyện có quy mô dân số lớn thứ hai trong tỉnh Kiên 

Giang (sau thành phố Rạch Giá). Năm 2017, dân số trung bình toàn Huyện khoảng 

219.166 người, chiếm khoảng 12,26% dân số toàn Tỉnh. Mật độ dân số trung bình của 

Huyện vào khoảng 343 người/km2. Phân bố dân cư ở huyện khá đồng đều ở các xã, 

ngoại trừ thị trấn Giồng Riềng. Thành phần dân tộc chủ yếu là nười Kinh chiếm đến 

83,39%, kế đến là người Khơ me 16,01%, còn lại là người Hoa và các dân tộc khác. 

- Lao động: Nhìn chung lực lượng lao động của huyện tương đối dồi dào, tổng 

số lao động trong độ tuổi của huyện năm 2017 có khoảng 154.339 người, chiếm 

khoảng 70,4% dân số trung bình. Lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ rất cao trên 

91%, tốc chuyển dịch lao động sang lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp còn rất chậm. 
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- Việc làm và mức sống dân cư: Nhờ sự tăng trưởng khá cao trong phát triển 

kinh tế xã hội trong những năm qua nên đời sống của nhân dân cũng được nâng lên rõ 

rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 42,22 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo 

theo tiêu chí mới còn 4,92%, hộ cận nghèo 6,85%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,42%; 

tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%,... 

3.2.4. Thực trạng phát triển đô thị 

Hiện tại, chỉ có thị trấn Giồng Riềng là đô thị loại V, là trung tâm chính trị, kinh 

tế, văn hóa – xã hội thuộc huyện. Thị trấn Giồng Riềng có diện tích 2.272,97ha, dân số 

(năm 2017) là 20.254 người, chiếm 3,6% diện tích và 9,2% dân số toàn huyện. Tuy 

nhiên, ngoại trừ khu vực trung tâm thị trấn khoảng 93ha đã được quy hoạch chi tiết, đã 

và đang đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị khá tốt thì các khu vực còn lại kết cấu hạ tầng 

chưa được đầu tư, người dân vẫn sống bằng nông nghiệp. Hiện tại UBND tỉnh đã chấp 

thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch trung tâm TT. Giồng Riềng với quy mô 

mở rộng lên 300ha. 

3.2.5. Thực trạng phát triển các khu dân cư nông thôn 

Trong những năm đầu 2000, Giồng Riềng đã tiến hành quy hoạch các cụm dân 

cư nông thôn, tập trung vào các khu trung tâm xã, cụm dân cư vượt lũ... Đến nay đã có 

19 cụm dân cư nông thôn gắn liền trên địa bàn 18 xã. Bên cạnh các khu dân cư trung 

tâm xã đã được quy hoạch, dân cư nông thôn ở các xã phân bố chủ yếu là dọc theo các 

tuyến kênh, trục lộ giao thông chính trên địa bàn các xã. Hạ tầng trong các khu dân cư 

nông thôn đang từng bước được đầu tư, nâng cấp; đặc biệt là thực hiện chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã lồng ghép các chương trình, dự án 

đầu tư để đầu tư xây dựng CSHT ở nông thôn, hiện nay đã có 11/18 xã đạt tiêu chí 

nông thôn mới, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 phấn đấu thực hiện thêm 07 xã 

(năm 2018 công nhận 03 xã, năm 2019 công nhận 03 xã, năm 2020 công nhận 01 xã), 

hoàn thành chương trình quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

3.2.6. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

3.2.6.1. Giao thông 

a). Giao thông đường bộ 

Theo báo cáo quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030, thì tổng chiều dài đường bộ hiện có trên địa bàn 

huyện là 1.041,4km, mật độ đường đạt 1,6km/km2 và 4,9km/1.000 dân, tỷ lệ chiều dài 

đường được nhựa hóa và cứng hóa khá cao đạt 63,9%.  
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Bảng 01: Hiện trạng mạng lưới đường bộ 

huyện Giồng Riềng 

STT Cấp quản lý 
Chiều 

dài 
Số tuyến 

Mặt đường (km) % nhựa (cứng) 

hóa Nhựa BTXM CPSĐ 

1 Quốc lộ  5,4 1 5,4     100 

2 Đường tỉnh  68,8 3 68,8     100 

3 Đường huyện  88,6 10 59,1 4,3 25,2 68 

4 Đường xã  824,8 262 - 490,9 333,9 59,5 

5 Đường đô thị 53,8 36 - 37,1 16,6 69,1 

Tổng cộng 1.041,40 312 133,3 532,3 375,7 63,9 

Nguồn: Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng đến năm 2020, định hướng đến 2030 

Cụ thể các trục lộ chính trên địa bàn huyện như sau: 

- Quốc lộ 61: Đoạn đi qua huyện Giồng Riềng dài 5,4 km, điểm đầu cầu Đường 

Xuồng (giáp ranh huyện Gò Quao), điểm cuối cầu km80 (giáp ranh huyện Châu 

Thành), chạy qua địa bàn xã Long Thạnh. Hiện trạng, gồm 2 đoạn: 

+ Đoạn 1: Dài 3,3 km, điểm đầu cầu Đường Xuồng (ranh huyện Gò Quao), 

điểm cuối ĐT.963B. Hiện trạng, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5m, chất lượng xấu. 

+ Đoạn 2: Dài 2,1 km, điểm đầu ĐT.963B, điểm cuối cầu km80 (giáp ranh 

huyện Châu Thành). Hiện trạng, mặt BTN, rộng 9m, nền 12m, chất lượng tốt. 

- Đường tỉnh: Có 03 tuyến là ĐT 963, ĐT 963B và ĐT 963C với tổng chiều dài 

68,8km. 

+ ĐT.963: Đoạn qua địa bàn huyện dài 28,5km, điểm đầu xã Hòa Thuận-

H.Giồng Riềng (giáp Tp.Vị Thanh), điểm cuối cầu Kênh 11 (giáp ranh huyện Tân 

Hiệp). Là tuyến đường chạy xuyên suốt qua các xã Hòa Thuận, Ngọc Hòa, Ngọc 

Chúc, thị trấn Giồng Riềng, Thạnh Bình; là trục giao thông đối ngoại quan trọng của 

huyện nên nhu cầu lưu thông lớn. Toàn tuyến được nhựa hóa, mặt rộng 5,0m, nền 

7,0m, chất lượng trung bình. Trên tuyến có 1 cầu BTDƯL, 23 cầu BTCT và 2 cầu 

BTLH với tổng chiều dài 1.113,6m, chất lượng trung bình.  

+ ĐT.963B (Bến Nhứt-Giồng Riềng-Thạnh Phước): Dài 27,8 km, điểm đầu km 

78+688-QL.61, xã Long Thạnh-H.Giồng Riềng; điểm cuối xã Thạnh Phước-H.Giồng 

Riềng (giáp Tp.Cần Thơ). Là tuyến nối kết trực tiếp giữa thị trấn Giồng Riềng với 

QL.61 theo hướng Tây Nam, với Tp.Cần Thơ theo hướng Đông Bắc. Rút ngắn khoảng 

cách đi lại, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa tỉnh với Cần Thơ. Hiện trạng gồm 2 đoạn: 

Đoạn 1: Từ QL.61 đến giao ĐT.963 dài 10,2 km, mặt LN, rộng 5m, nền 7m, trung 

bình; Đoạn 2: Từ ĐT.963 đến ranh Tp.Cần Thơ, dài 17,6 km, hiện nay đang được thi 

công xây dựng, mặt láng nhựa rộng 5,5m, nền 7,5m. Tuyến đi qua khu vực bến xe, 

bệnh viện, chợ thị trấn Giồng Riềng, nên dân cư tập trung dọc tuyến và nhu cầu về vận 

chuyển hàng hóa rất lớn. Trên tuyến có 14 cầu và 2 cống BTCT với tổng chiều dài 

413,2m, tải trọng 25 tấn (riêng cầu Giồng Riềng có tải trọng 8T).  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BB%93ng_Ri%E1%BB%81ng
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- ĐT.963C (Định An-Vĩnh Phú-Vĩnh Thạnh): Đoạn qua địa bàn huyện dài 12,5 

km, giáp ranh xã Định An-H.Gò Quao; điểm cuối ĐT.963B, xã Vĩnh Thạnh-H.Giồng 

Riềng. Là tuyến nối kết trực tiếp giữa thị trấn Giồng Riềng với huyện Gò Quao theo 

hướng Nam. Rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa huyện 

Giồng Riềng và huyện Gò Quao. Hiện trạng gồm 2 đoạn: Đoạn 1: Từ ranh huyện Gò 

Quao đến UB xã Vĩnh Thạnh dài 6,9 km, hiện trạng tuyến đang được thi công láng 

nhựa, mặt rộng 3,5m, nền 6m, đi qua khu vực sản xuất nông nghiệp; Đoạn còn lại: Dài 

5,6 km, điểm đầu UB xã Vĩnh Thạnh, điểm cuối giao ĐT.963B, mặt đường láng nhựa 

rộng 3,5m, nền 6,5m, chất lượng tốt. Trên tuyến có 10 cầu BTCT và 1 cầu BTLH với 

tổng chiều dài 365,3m. 

- Đường huyện: Toàn huyện có 10 tuyến đường huyện, với tổng chiều dài 

88,6km, bao gồm: ĐH. Hòa Lợi 18,8km, ĐH. Hòa An 3,2km, ĐH. Ngọc Thuận 

12,2km, ĐH. Ngọc Thành 5,4km, ĐH. Thạnh Lộc 12,6km, ĐH. Hòa Thuận 3,7km, 

ĐH. Thạnh Hòa 17,3km, ĐH. Bàn Thạch 3km, ĐH. Chưng Bầu 9,3km, ĐH. Thới 

Quản 3,1km. Trong đó đã được nhựa hóa 59,1km, chiếm 66,7%; bê tông xi măng 

4,3km, chiếm 4,9%; cấp phối sỏi đỏ 25,2km, chiếm 28,4%. Hầu hết các tuyến đường 

huyện có mặt rộng 3,5m, rộng nền 6m.  

- Đường xã và thị trấn quản lý: Hệ thống đường xã trên địa bàn huyện có 262 

tuyến với tổng chiều dài 824,8 km. Tỷ lệ nhựa (cứng) hóa chiếm khoảng 59,5%. Ngoài 

ra còn có 36 tuyến đường đô thị (thị trấn) với tổng chiều dài 53,8 km, tỷ lệ cứng hóa 

đạt 69,1%. Tuy nhiên, hầu hết là đường chưa đảm bảo chất lượng, xây dựng không 

theo tiêu chuẩn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại hàng ngày của người dân. 

Rất nhiều tuyến được đầu tư xây dựng chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật của 

ngành và chưa phù hợp địa hình, thủy văn thực tế tại huyện, hệ thống rãnh thoát nước 

dọc 2 bên tuyến chưa được thiết kế phù hợp nên các tuyến đường bị các dòng nước 

mưa chảy xiết phá hỏng. Mặt đường hẹp chỉ cho xe thô sơ và xe gắn máy đi lại.  

Các tuyến đường xã và đường đô thị không thực hiện duy tu bảo dưỡng thường 

xuyên, do nguồn vốn cho công tác này hầu như không có, công việc sửa chữa chỉ do 

nhân dân đóng góp dưới dạng công ích. Tuy hai chỉ tiêu mật độ đường/diện tích là 1,6 

km/km2 và mật độ đường/1.000 dân là 4,9 km/1.000 dân cao hơn mức trung bình của 

cả nước, nhưng đó chỉ mới đề cập đến số lượng, còn chất lượng các tuyến đường này 

còn cần phải nâng cấp mới đảm bảo cho người dân đi lại. 

Bảng 02: Chiều dài mạng lưới đường bộ phân theo địa bàn từng xã  

huyện Giồng Riềng 

STT 
Đơn vị  

hành chính 

Quốc lộ 

 (km) 
Đường tỉnh 

(km) 
Đường huyện 

(km) 
Đường 

xã (km) 
Tổng 

(km) 

1 Thị trấn Giồng Riềng  13,2 2,0 53,8 69,0 

2 Xã Ngọc Chúc  8,0 2,4 56,3 66,7 

3 Xã Bàn Tân Định   11,4 39,1 50,5 
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STT 
Đơn vị  

hành chính 

Quốc lộ 

 (km) 
Đường tỉnh 

(km) 
Đường huyện 

(km) 
Đường 

xã (km) 
Tổng 

(km) 

4 Xã Ngọc Hòa  7,9 3,8 44,2 55,9 

5 Xã Long Thạnh 5,4 2,9 3,1 71,2 82,6 

6 Xã Thạnh Bình  6,1   25,0 31,1 

7 Xã Thạnh Hòa   4,8 34,3 39,1 

8 Xã Vĩnh Thạnh  5,0   29,7 34,7 

9 Xã Ngọc Thành   8,8 32,4 41,2 

10 Xã Hòa Thuận  3,8 6,7 81,2 91,7 

11 Xã Thạnh Lộc   12,8 103,2 116,0 

12 Xã Ngoc̣ Thuâṇ   5,7 46,4 52,1 

13 Xã Bàn Thạch   6,5 45,1 51,6 

14 Xã Vĩnh Phú   4,4 0,0 36,2 40,6 

15 Xã Thạnh Hưng  10,8 5,1 32,6 48,5 

16 Xã Hòa An   1,5 36,3 37,8 

17 Xã Hòa Hưng   8,4 29,7 38,1 

18 Xã Hòa Lợi   5,6 52,6 58,2 

19 Xã Thạnh Phước  6,7   29,5 36,2 

 Tổng 5,4 68,8 88,6 878,6 1.041,4 

Nguồn: Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng đến năm 2020, định hướng đến 2030 

b). Giao thông đường thủy nội địa 

Huyện có hệ thống kênh, rạch khá dày, giao thông đường thủy nội địa cũng từ 

đó mà phát triển, vận tải đường thủy đã và đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh 

tế của huyện. Hầu hết hàng hóa có khối lượng lớn như lúa gạo, các sản phẩm nông 

nghiệp… đều đi bằng đường thủy để giao lưu nội huyện hoặc với các huyện, tỉnh 

ngoài.  

Hiện nay chiều dài mạng lưới sông, kênh, rạch toàn huyện là 1.273 km. Trong 

đó, 3 tuyến do Trung Ương quản lý dài 49,2 km; 10 tuyến tỉnh quản lý dài 247,4 km; 

còn lại 976,4 km thuộc địa phương.  

Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 7 tuyến vận tải nội tỉnh với 14 phương tiện 

gồm: Giồng Riềng-Hòa An, Giồng Riềng-Xẻo Kim (Gò Quao), Giồng Riềng-Hòa 

Hưng, Giồng Riềng-Nha Si, Giồng Riềng-Cây Dứa, Giồng Riềng-Tà Ke, Giồng 

Riềng-Bàn Tân Định.  

Bảng 03: Hiện trạng các tuyến đường thủy nội địa  

trên địa bàn huyện Giồng Riềng 

STT Tên sông, kênh 
Phạm vi Dài Rộng Sâu 

Điểm đầu Điểm cuối (km) (m) (m) 

I Trung ương quản lý     49,2     

1 Sông Cái Bé Ngã 3 Kênh Thốt Nốt Ranh Châu Thành 31,4 60 6,0 

2 Kênh Thốt Nốt Ngã 3 K.Thị Đội-Ô Môn Ngã 3 sông Cái Bé 4,8 30 2 

3 K.Thị Đội-Ô Môn Ranh Cần Thơ Ngã 3 K.Thốt Nốt 13,0 20 2 

II Tỉnh quản lý     247,4     

1 Sông Cái Bé (nhánh) Ngã 3 Cái Chung K.Thác Lác-Ô Môn 17,5 30 2,0 

2 K.KH7 K.Ba Quân K.Ranh Cần Thơ 21,4 14 1,0 
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STT Tên sông, kênh 
Phạm vi Dài Rộng Sâu 

Điểm đầu Điểm cuối (km) (m) (m) 

3 K.Thác Lác-Ô Môn Rạch Cái Tư K.Ranh Cần Thơ 22,5 30 2,0 

4 K.Thốt Nốt Ngã 3 kênh Thị Đội K.Ranh Cần Thơ 12,0 30 2,0 

5 K.Lộ Mới Sông Cái Bé K.Thác Lác-Ô Môn 15,6 30 2,0 

6 K.Nước Mặn K.Rạch Sỏi-Hậu Giang K.Xáng Thị Đội 24,2 10 3,0 

7 K.Chưng Bầu Sông Cái Bé K.Ranh Cần Thơ 30,0 30 2,0 

8 Kênh KH3 K.Chưng Bầu K.Ranh Cần Thơ 28,2 14 1,0 

9 Kênh KH5 Sông Cái Lớn (Gò Quao) K.Ranh Cần Thơ 40,0 14 1,0 

10 Kênh KH6 Sông Cái Lớn (Gò Quao) K.Ranh Cần Thơ 36,0 14 1,0 

III Huyện quản lý     976,4     

  Tổng     1.273,0     

Nguồn: Quy hoạch giao thông nông thôn huyện Giồng Riềng đến năm 2020, định hướng đến 2030 

c). Hệ thống bến bãi phục vụ giao thông vận tải 

- Bến bãi đường bộ: Huyện Giồng Riềng có một bến xe rộng khoảng 613m2, 

nằm gần chợ thị trấn, chức năng hoạt động chủ yếu như một bãi tập kết hàng hóa và 

điểm dừng đỗ của xe buýt (xe buýt tuyến Rạch Giá - Giồng Riềng). 

- Bến bãi đường thủy: (1) Bến bãi hàng hóa: Hệ thống bến bãi hàng hóa đường 

thuỷ của huyện Giồng Riềng rất nhiều về số lượng, đa dạng về thể loại và quy mô. 

Loại hàng hóa tác nghiệp ở các bến bãi hàng hóa chủ yếu phụ thuộc vào hàng hóa sản 

xuất đặc trưng ở khu vực mà bến đó hình thành. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 113 

bến hàng hóa, trong đó 67 bến có phép, còn lại 46 bến không phép. (2) Bến hành 

khách: có 1 bến khách tại thị trấn Giồng Riềng, có quy mô nhỏ, không được đầu tư 

nhiều về hạ tầng kỹ thuật, không có nhà chờ và các công trình hỗ trợ. 

- Bến khách ngang sông: đã hình thành các bến khách ngang sông nhằm phục 

vụ ngưởi dân đi lại nhưng hầu hết đều ở dạng thô sơ, mặt bằng chật hẹp, đường lên 

xuống bến hầu như chỉ là đường tạm, gia cố tạm thời bằng xi măng hoặc rải đá, cầu 

dẫn để lên xuống phương tiện là một miếng ván gỗ hoặc thép. Hầu hết các bến chưa có 

trang bị phao cứu hộ. Theo kết quả khảo sát và báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện có 

18 bến, trong đó chỉ có 6 bến được cấp phép hoạt động và 12 bến tự phát. 

3.2.6.2. Thủy lợi 

Giồng Riềng là huyện nằm trong tiểu vùng Tây sông Hậu, là tiểu vùng được cấp 

nước ngọt quanh năm từ sông Hậu, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp ổn định. Qua 

các chương trình đầu tư thủy lợi của Chính phủ, của Tỉnh đến nay hệ thống thủy lợi 

của huyện tương đối hoàn chỉnh, nguồn nước được lấy từ sông Hậu qua các kênh trục 

Chưng Bầu, Thốt Nốt, Thị Đội, Thác Lác - Ô Môn, KH3, KH5, KH6, KH7, KH8, 

KH9… và hệ thống kênh cung cấp nước trực tiếp cho sản xuất với trên 250 kênh cấp 2 

và trên 300 kênh thủy lợi nội đồng. Đầu tư nạo vét 90 công trình kênh cấp 2 với tổng 

kinh phí 26 tỷ 97 triệu đồng, đầu tư thủy lợi nội đồng 404 kênh và đầu tư dự án Ô Môn 

– Xà No cho 3 xã (Hòa Lợi, Hòa Hưng, Hòa Thuận) với kinh phí 85 tỷ đồng. 
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3.2.6.3. Cấp nước sinh hoạt 

Trên địa bàn huyện có 01 nhà máy nước tại thị trấn Giồng Riềng công suất 

2400m3/ngày, 16 cụm cấp nước cụm xã công suất 11.830m3/ngày tại Bình Quang, cụm 

dân cư (Ngọc Thuận), ấp Chín Ghì (Ngọc Hòa) Hòa Mỹ, Hòa Tân, Hòa Thành (Hòa 

Hưng), Hòa A, Hòa Hiệp (Hòa Lợi), Bàn Tân Định, Ngọc Hòa, Long Thạnh, Ngọc 

Chúc và 11.900 giếng, 24.100 bể nước mưa, cung cấp nước sạch cho 80% dân số. 

3.2.6.4. Hệ thống cấp điện 

- Hệ thống truyền tải điện: trên địa bàn huyện có tuyến 110kV Rạch Giá – 

Giồng Riềng – Vị Thanh và trạm biến áp 110/22kV công suất 25MVA cấp điện cho 2 

huyện Giồng Riềng và Gò Quao. 

- Hệ thống phân phối điện: tính đến tháng 8/2103 có 512,8km đường dây trung 

thế, 782,47km hạ thế và các trạm biến áp với dung lượng 16.213KVA. 

Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ kín trên địa bàn các xã, ấp trong huyện, 

nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,42%. 

3.2.6.5. Giáo dục 

Năm học 2017-2018, toàn ngành hiện có 2.387 công chức, giáo viên và nhân 

viên; 83 cơ sở giáo dục (Mầm non 19, Tiểu học 46, THCS 18), với 255 điểm trường, 

1.182 lớp (Mầm non 178 lớp, Tiểu học 774 lớp, THCS 230 lớp); huy động được 

30.404 học sinh. Tổng số phòng học hiện có 1.447 phòng, tất cả các phòng đều là 

phòng cấp 4 và kiên cố; có 24 phòng nhà công vụ giáo viên. Cụ thể: 

- Giáo dục mầm non: Huy động trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi đạt 58,8%; riêng trẻ 5 tuổi 

huy động được 99,08%, trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt tỷ lệ 100%; cuối năm học 

có 98% trẻ, nhà trẻ, mẫu giáo đạt bé ngoan. 

- Giáo dục Tiểu học: Huy động 17.778 học sinh (học sinh Khmer 3.401 em); 

học sinh bỏ học 32 em, chiếm tỷ lệ 0,18%. 

- Giáo dục THCS: Huy động 7.770 học sinh (học sinh Khmer 1.000 em); học 

sinh bỏ học 89 em, chiếm tỷ lệ 1,15%.  

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,93%; trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương 

trình tiểu học đạt 98,11%; trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 93,94%, số 

còn lại trong độ tuổi này đang học tiểu học. Tuyển sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 

tiểu học vào lớp 6 đạt 99,24%; học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 97,85%; đối tượng 

trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS đạt 89,66%; tốt nghiệp Trung học phổ 

thông quốc gia đạt 98,90%. Dân số trong độ tuổi 15-60 biết chữ đạt tỷ lệ 92,18%, 

trong đó dân số trong độ tuổi 15-35 biết chữ đạt tỷ lệ 96,53%. 
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- Năm 2018, công nhận 02 trường xanh - sạch - đẹp, đạt 100% KH, nâng đến 

nay có 80/83 trường, chiếm tỷ lệ 96,39%; công nhận mới 04 trường đạt chuẩn quốc 

gia, đạt 100% KH, nâng đến nay có 49/83 trường, đạt tỷ lệ 59,04%.   

Năm học 2018-2019, Mầm non huy động 171 lớp với 4.077 trẻ, trong này từ 3 

đến 5 tuổi đạt tỷ lệ 59%, đạt 105,36% KH, riêng trẻ 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 99,5%. 

Tiểu học huy động 762 lớp với 18.361 học sinh; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 có 

3.192/3.192 em, tỷ lệ 100%; trẻ 6-14 tuổi có 25.831/25.987 em, tỷ lệ 99,33%, đạt 

101,36% KH; có 12.280 học sinh học 2 buổi/ngày, đạt 100%. Trung học cơ sở huy 

động 228 lớp với 7.987 học sinh, có 2.360 học sinh vào lớp 6.  

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện đã mở 05 

lớp dạy nghề (điện dân dụng và tin học), có 135 học viên theo học; liên kết đào tạo 

trung cấp và cao đẳng nghề có 10 lớp, có 416 học viên. 

3.2.6.5. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Các cơ sở Y tế công lập chủ động phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân, 

không có dịch bệnh lớn xảy ra; đã khám, chữa bệnh cho 516.918 lượt người, trong này 

phát hiện 71 cas sốt xuất huyết, 387 cas tiêu chảy...; điều trị nội trú 20.146 bệnh nhân; 

chuyển viện 1.350 lượt bệnh nhân. Công tác kế hoạch hóa gia đình có 16.374 lượt 

người đạt 122,39% KH. Đến nay có 19 trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 

100% KH. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 0,32%, hiện còn 9,26%, đạt 100%KH; trẻ 

dưới 1 tuổi được tiêm chủng vaccin miễn dịch đầy đủ chiếm 95,03%, đạt 100% KH; tỷ 

lệ tăng dân số trung bình 9,15‰ (KH 9,5‰). 

3.2.6.6. Văn hóa, thể thao và gia đình 

- Thực hiện tốt cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2018 có 

43.815 hộ đạt chuẩn văn hóa đạt 95,44% số hộ dân; số ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa 

là 122/128, đạt 95,31%; Cơ quan đạt đơn vị văn minh cấp Huyện đạt 96,36%.  

Tuy nhiên, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục thể thao còn thiếu nhiều, ngoài 

trung tâm văn hóa, thể thao ở huyện, các xã còn lại chưa được xây dựng đầy đủ theo 

thiết chế văn hóa, do đó để đáp ứng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong giai 

đoạn từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế trung tâm 

văn hóa – thể thao cho các xã. 

3.3. Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử 

dụng đất 

Theo “kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam” của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố năm 2011, đối với vùng ĐBSCL, mức tăng nhiệt độ, 

thay đổi lượng mưa và kịch bản mực nước biển dâng được dự báo như sau: 
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- Mức tăng nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình cả năm có thể tăng từ 0,4-0,50C vào 

năm 2020 và 0,6-0,70C vào năm 2030, trong đó: Mùa khô từ 0,3-0,50C vào năm 2020 

và 0,4-0,70C vào năm 2030; mùa mưa có xu hướng tăng cao hơn, từ 0,4-0,60C vào 

năm 2020 và 0,5-0,90C vào năm 2030. 

- Mức thay đổi lượng mưa: Mức thay đổi lượng mưa cả năm đối với vùng 

ĐBSCL có thể từ 0,8-1,6% vào năm 2020 và 1,2-2,3% vào năm 2030. Vấn đề cần lưu 

ý là lượng mưa trong mùa khô có xu hướng giảm từ 0,8-2,9% vào năm 2020 và từ 1,2-

4,3% vào năm 2030; nhưng mùa mưa có có xu hướng tăng cao từ 0,6-3,1% vào năm 

2020 và 0,8-1,6% vào năm 2030, kết hợp với triều cường và nước ở thượng lưu có thể 

làm cho ngập úng, ngập lũ xảy ra lâu hơn và nghiêm trọng hơn. 

- Kịch bản nước biển dâng: Mực nước biển dâng ứng với các Kịch bản phát thải 

thấp, trung bình và cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố như sau: 

Bảng 04: Kịch bản nước biển dâng cho khu vực thuộc ĐBSCL 

Đơn vị tính: Cm 

Khu vực Năm 2020 Năm 2030 

1. Kịch bản phát thải thấp (B1)     

- Mũi Kê Gà – Mũi Cà Mau (biển Đông) 8 – 9 11 – 13 

- Mũi Cà Mau – Kiên Giang (biển Tây) 9 – 10 13 – 15 

2. Kịch bản phát thải trung bình (B2)     

- Mũi Kê Gà – Mũi Cà Mau (biển Đông) 8 – 9 12 – 14 

- Mũi Cà Mau – Kiên Giang (biển Tây) 9 – 10 13 – 15 

3. Kịch bản phát thải cao (A)     

- Mũi Kê Gà – Mũi Cà Mau (biển Đông) 8 – 9 13 – 14 

- Mũi Cà Mau – Kiên Giang (biển Tây) 9 - 10 14 – 15 

Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TN&MT xuất bản năm 2012 

 - Khi nước biển dâng 12cm (năm 2020), diện tích tự nhiên của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long bị ngập có thể tăng lên 24.590ha. 

 - Khi nước biển dâng 17cm (năm 2030), diện tích tự nhiên của vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long bị ngập có thể tăng lên 31.010ha. 

Với kịch bản nước biển dâng gặp lúc triều cường, kết hợp lũ thượng nguồn đổ 

về và đặc biệt là những năm lũ lớn thì tình trạng ngập lũ ở ĐBSCL sẽ xảy ra với phạm 

vi không gian rộng hơn, độ sâu ngập sâu hơn và thời gian ngập sẽ kéo dài hơn và hiển 

nhiên ảnh hưởng đến đời sống dân cư ở mức nghiêm trọng hơn. 

Đối với huyện Giồng Riềng, do nằm sâu trong nội đồng không tiếp giáp với 

biển nên trong giai đoạn ngắn hạn từ nay đến năm 2020 ảnh hưởng trực tiếp của mực 

nước biển dâng chưa tới, nhưng tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu làm nhiệt độ 

tăng cao, mực nước biển dâng sẽ tác động đến quá trình sử dụng đất. Biểu hiện rõ nét 

nhất là nước biển dâng cao, kết hợp thủy triều làm cho nước trong nội đồng khó tiêu 

thoát dẫn tới ngập úng; ảnh hưởng xâm nhập mặn trong mùa khô sẽ ngày càng lấn sâu 
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vào nội đồng; nhiệt độ tăng cao cây trồng sẽ cần nhiều nước hơn trong mùa khô… Để 

hạn chế các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng Chính phủ đã đề ra 

nhiều giải pháp, chương trình thích ứng thực hiện trên phạm vi rộng lớn của cả 

ĐBSCL và của cả nước; trong đó có Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển 

từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang theo Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ nhằm gia cố, nâng cấp lại hệ thống đê biển này nên sẽ hạn chế 

được tình hình xâm nhập mặn do nước biển dâng. 

 - Về việc sạt lở đất: hiện tượng sạt lở đất ở Giồng Riềng không nhiều, chủ yếu 

sạt lở bờ sông, kênh rạch do các yếu tố sau gây nên:  

+ Sạt lở do tăng tải trọng trên bờ: Sức ép tải trọng trên các bờ sông, kênh rạch 

ngày một gia tăng do quá trình xây dựng nhà ở, công trình công cộng dẫn tới sạt lở bờ 

sông, kênh rạch sẽ diễn ra. 

 + Sạt lở do khai thác cát dưới lòng sông: tìnhtrạng khai thác cát với quy mô 

ngày càng lớn để phục vụ cho nhu cầu san lấp, xây dựng sẽ làm thay đổi cấu trúc lòng 

dẫn, ảnh hưởng đến dòng chảy, từ đó sẽ gây nên tình trạng sạt lở ven bờ. 

IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ 

DỤNG ĐẤT ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH 

4.1. Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản 

lý nhà nước về đất đai 

4.1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và tổ chức thực 

hiện 

 Căn cứ vào trình tự, thủ tục về ban hành các văn bản pháp luật đất đai, hàng 

năm Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND Huyện ban hành nhiều 

quyết định về thu hồi đất theo đúng danh muc̣ thu hồi đất đa ̃đươc̣ HĐND tỉnh ban 

hành nghi ̣ quyết thông qua, quyết định cưỡng chế, quyết định thu hồi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai… Ngoài ra còn tổ chức thực hiện các 

văn bản của UBND tỉnh về quản lý đất đai có liên quan trên địa bàn Giồng Riềng. 

Nhìn chung công tác tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến đất đai được thực 

hiện khá tốt, tạo cơ sở, niềm tin cho người dân yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả sử 

dụng đất. 

4.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 

chính, lập bản đồ hành chính 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2017, toàn huyện Giồng Riềng bao gồm 18 

xã và 01 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 63.936,7ha. Trong đó, đơn vị hành 

chính có diện tích lớn nhất là xã Thạnh Lộc 5.668,92ha (chiếm 8,87% DTTN toàn 

huyện), diện tích nhỏ nhất là xã Bàn Thạch 2.107,45ha (chiếm 3,3% DTTN toàn 

huyện). 
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Bảng 05: Diện tích tự nhiên từng xã, thị trấn – huyện Giồng Riềng 

STT 
Đơn vị hành 

chính 

Diện  

tích (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
STT Đơn vị hành chính 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

* Toàn huyện 63.936,27  100 10 Ngọc Thành 2.477,95 3,88 

1 Bàn Tân Định 3.405,96 5,33 11 Ngọc Thuận 3.695,42 5,78 

2 Bàn Thạch 2.107,45 3,30 12 Thạnh Bình 2.236,07 3,50 

3 Hòa An 2.746,25 4,30 13 Thạnh Hòa 2.187,60 3,42 

4 Hòa Hưng 4.138,15 6,47 14 Thạnh Hưng 4.600,34 7,20 

5 Hòa Lợi 4.539,15 7,10 15 Thạnh Lộc 5.668,92 8,87 

6 Hòa Thuận 4.391,97 6,87 16 Thạnh Phước 3.985,95 6,23 

7 Long Thạnh 4.423,20 6,92 17 Vĩnh Phú 2.324,91 3,64 

8 Ngọc Chúc 2.852,02 4,46 18 Vĩnh Thạnh 2.889,04 4,52 

9 Ngọc Hòa 2.992,96 4,68 19 TT Giồng Riềng 2.272,97 3,56 

 Nguồn: Thống kê đất đai năm 2017 – Phòng TN&MT huyện Giồng Riềng 

Từ năm 1993, huyện Giồng Riềng đã được đầu tư để thành lập hồ sơ địa chính 

phục vụ cho công tác quản lý đất đai tại địa phương. Đến nay, diện tích của huyện 

Giồng Riềng đã biến động trên 50% nhưng hồ sơ địa chính (dạng giấy) đã lạc hậu và 

lỗi thời do không được chỉnh lý, cập nhật thường xuyên. Đây là một trong những 

nguyên nhân chính dẫn đến công tác quản lý đất đai tại địa phương trong thời gian qua 

gặp nhiều khó khăn, phức tạp. 

 Đã xây dựng bản đồ hành chính đến từng xã và tổ chức quản lý đất đai theo địa 

bàn từng xã, thị trấn. Ranh giới hành chính các xã thường được phân chia theo các 

tuyến kênh rạch nên khá rõ ngoài thực địa và không có sự chồng lấn về ranh giới hành 

chính giữa các xã, thị trấn. 

4.1.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra 

xây dựng giá đất 

- Đây là nội dung đầu tiên, làm nền móng cho quản lý nhà nước về đất đai. 

Chính vì vậy, từ sau Luật Đất Đai năm 1993, công tác địa chính đã tập trung chủ yếu 

cho việc đo đạc bản đồ và kê khai đăng ký nhằm phục vụ cho công tác đăng ký xét cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ).  

- Đầu những năm 90, thực hiện chỉ thị 299 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị 

14/CT-UB của UBND tỉnh Kiên Giang về đo đạc thành lập bản đồ địa chính, huyện 

Giồng Riềng đã tiến hành đo đạc lập sơ đồ địa chính cho toàn Huyện và đây là cơ sở 

quan trọng cho việc xét cấp GCNQSDĐ. Đến nay, huyện Giồng Riềng chưa được đầu 

tư để thành lập bản đồ địa chính chính quy.  

- Trên cơ sở sơ đồ địa chính cơ sở được thành lập, Huyện đã tiến hành xây dựng 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000, 2005, 2010, 2015 cho toàn Huyện và cấp xã, 

thị trấn ở tỷ lệ phù hợp (cấp huyện tỷ lệ 1/25.000, cấp xã, thị trấn tỷ lệ 1/5.000) và 

được chỉnh lý bổ sung cho những năm sau giúp cho các cấp chính quyền nắm vững và 
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quản lý tốt quỹ đất cũng như điều hành các công tác có liên quan đến đất đai và tổ 

chức lãnh thổ.  

- Công tác đánh giá, phân hạng đất: Chỉ được nghiên cứu trong các chương 

trình vĩ mô ở cấp vùng toàn ĐBSCL tỷ lệ 1/250.000, toàn tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 

1/100.000, chưa có chương trình nghiên cứu cụ thể về đánh giá, phân hạng đất riêng 

cho huyện Giồng Riềng. 

4.1.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Giồng Riềng đã 

tiến hành lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015, 

được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 

06/4/2015. Trên cơ sở quy hoac̣h sử duṇg đất đươc̣ phê duyêṭ, UBND huyêṇ Giồng 

Riềng đa ̃tiến hành lâp̣ kế hoac̣h sử duṇg đất hàng năm (2016, 2017, 2018, 2019) trình 

UBND tỉnh Kiên Giang phê duyêṭ theo quy điṇh của Luâṭ đất đai. 

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, đã tiến hành 

công bố công khai và tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn từng xã, 

thị trấn theo đúng quy hoạch, kế hoac̣h được duyệt. 

Tuy nhiên, đến nay quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được duyệt đã bộc lộ 

nhiều hạn chế do không theo kịp yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội ở Huyện và 

không phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đất đai nên UBND 

tỉnh Kiên Giang đã phê duyệt chủ trương cho huyện Giồng Riềng tiến hành điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. 

4.1.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất 

Theo số liệu thống kế của Phòng Tài nguyên và Môi trường, kết quả giao đất, 

cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn huyện từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 như sau:  

- Kết quả giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có 102 trường hợp với diện tích 

0,84ha. 

- Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất có 51 trường hợp với diện tích 1,98ha. 

- Kết quả thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án: tổng diện tích thu hồi 

gồm 1,07 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 0,98 ha, diện tích đất phi nông nghiệp 

0,09ha. 

- Kết quả thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai có 06 trường hợp, trong đó 02 

trường hợp thu hồi đất do đất được giao không đúng đối tượng với diện tích 0,02ha và 

04 trường hợp thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất với diện tích 

0,03ha. 
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Nhìn chung, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất trên địa bàn huyện được thực hiện bám sát theo quy hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện. Người sử dụng đất sử dụng đúng mục đích 

được giao và chuyển mục đích từ đó phát huy thế mạnh của vùng và nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất. Các dự án thu hồi đất được đa số người dân đồng tình nên công tác giải 

phóng mặt bằng được đẩy nhanh góp phần phá triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

4.1.6. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 

Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2017, UBND 

huyện Giồng Riềng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 04 

dự án trên địa bàn huyện với tổng diện tích thu hồi 1,07 ha, tổng diện tích đã bồi 

thường 1,01 ha và có 42 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất. 

Nhìn chung, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án, công trình 

trên địa bàn huyện trong thời gian qua được thực hiện tương đối tốt. Hầu hết các dự án 

thực hiện nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên nhận được sự 

đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó, một số dự án cũng gặp nhiều khó khăn làm 

công tác giải phóng mặt bằng chậm như: giá bồi thường quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất vẫn còn thấp so với thực tế; một số chính sách bồi thường, hỗ trợ chưa phù 

hợp; ảnh hưởng đến tinh thần, đời sống của người bị thiệt hại; cơ chế chế tài đối với 

người không chấp hành còn phức tạp... 

4.1.7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

- Đăng ký đất đai: Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa 

chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm của công tác 

quản lý đất đai; xác nhận tư cách pháp lý của thửa đất và của người sử dụng đất, Nhà 

nước quản lý đến từng thửa đất và giúp người sử dụng đất có đủ điều kiện để thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

Trong thời gian qua, UBND huyện Giồng Riềng luôn tập trung chỉ đạo công tác 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Đến nay 

UBND huyện Giồng Riềng đã cấp được 97,52% diện tích, với khoảng 58.023,28 ha và 

94.087 giấy chứng nhận. Chỉ còn lại 1.475,23 ha chưa được cấp giấy chứng nhận, 

chiếm 2,48%. 

- Về chỉnh lý biến động đất đai: Hàng năm, các biến động đất đai trên địa bàn 

huyện đều được cập nhật và chỉnh lý vào hồ sơ địa chính tại cấp huyện, xã. Tuy nhiên, 

tình hình cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai trên địa bàn huyện cũng còn nhiều hạn 

chế do hồ sơ quản lý, theo dõi biến động đất đai qua nhiều năm chủ yếu trên giấy nên 

chưa được chỉnh lý kịp thời. 
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4.1.8. Thống kê, kiểm kê đất đai 

- Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đã thực hiện thống kê đất 

đai hàng năm và tổng kiểm kê đất đai sau 5 năm (đến nay đã qua 05 lần tổng kiểm kê ở 

các năm: 1995, 2000, 2005, 2010, 2014. Kiểm kế đất đai năm 1995 và 2000 thực hiện 

theo phân loại đất đai cũ (theo Luật Đất đai 1993).  

- Kiểm kê đất đai năm 2005, 2010 thực hiện theo Luật đất đai 2003, kết quả 

(cho cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) gồm báo cáo thuyết minh, các biểu số liệu theo quy 

định và bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2005, 2010 được xây dựng trên phần mềm 

MicroStation. 

- Tổng kiểm kê đất đai năm 2014, thực hiện theo Luật Đất đai 2013, kết quả 

(cho cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã): cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng trên phần mềm trực 

tuyến thống nhất trong cả nước và bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2014 được xây dựng 

trên phần mềm MicroStation. 

Nhìn chung, công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

được triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, so với các kỳ 

kiểm kê, kiểm kê đất đai năm 2014 có sự thay đổi lớn trong phương pháp thống kê các 

chỉ tiêu loại đất (do Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định 

kiểm kê theo hiện trạng sử dụng, không kiểm kê theo pháp lý như trước đây), dẫn đến 

số liệu biến động diện tích giữa 02 kỳ kiểm kê (2010 và 2014) chưa phản ánh đúng 

thực tế chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương. 

4.1.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

Hệ thống thông tin đất đai gồm có các thành phần cơ bản như: máy móc thiết bị 

(phần cứng), hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu đất đai, quy trình và con người vận 

hành. Đây là giải pháp toàn diện về đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, cập nhật biến động đất đai theo một 

phương thức hiện đại, nhằm cải cách đơn giản các thủ tục hành chính trong quản lý và 

tạo điều kiện dễ dàng chia sẻ dữ liệu đất đai cho các lĩnh vực khác. 

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ 

liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai…được 

sắp xếp, tổ chức để quản lý, khai thác, chỉnh sửa và cập nhật thường xuyên bằng 

phương tiện điện tử. Trong đó, cơ sở dữ liệu địa chính là thành phần cơ bản, đóng vai 

trò chủ đạo của cơ sở dữ liệu đất đai, được chia sẻ, phân quyền và sử dụng thống nhất 

ở ba cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã). 

Ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang đang triển khai công tác xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, đang từng bước hoàn thiện hệ thống thông 

tin đất đai để sử dụng cho các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và kết nối với 
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Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp cho công tác nắm bắt, cập nhật các thông tin về đất 

đai diễn ra nhanh chóng thuận lợi từ cấp huyện đến cấp tỉnh. 

4.1.10. Quản lý tài chính về đất đai và giá đất 

 Năm 2014, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 35/2014/QĐ-

UBND ngày 22/12/2014 ban hành quy định Bảng giá đất đối với các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó, UBND huyện Giồng Riềng chỉ đạo tổ chức thực 

hiện và triển khai đến UBND cấp xã và người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá 

trình thực hiện có phát sinh bất cập: 

- Cùng với phát triển kinh tế xã hội, giá đất hàng năm có xu hướng tăng, gây 

gánh nặng cho người dân về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Bảng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành thấp hơn giá thị trường tại 

thời điểm ban hành vì giá đất không được vượt quá khung giá đất do Chính phủ quy 

định. Khi đó người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng liên kết với nhau để 

ghi giá thấp trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến cho Nhà nước 

giảm nguồn thu thuế. 

4.1.11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử 

dụng đất 

Công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 

đất đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện thông qua nghiệp vụ quản lý các hoạt 

động chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất,… 

đảm bảo quyền lợi người sử dụng đất và nghĩa vụ đóng các loại thuế, phí, tiền sử dụng 

đất. Nhìn chung, vai trò quản lý nhà nước ở Huyện trong lĩnh vực này được thể hiện 

khá rõ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của 

pháp luật về đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý để người sử dụng đất thực hiện tốt các 

quyền và nghĩa vụ của mình. 

4.1.12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 

quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

Nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đất đai, phát huy 

mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, tìm ra những mặt không còn phù hợp của những quy 

định để đề xuất, bổ sung sửa đổi. Trong những năm qua, Huyện đã thành lập các đoàn 

thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng đất trên địa bàn định kỳ hoặc đột xuất khi có 

yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

 Ngoài ra, Huyện cũng đã triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 20/01/2010 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp 

luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất để kịp thời khắc phục 

những yếu kém, đồng thời chấn chỉnh lại việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức này. 



 29 

4.1.13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai 

Khi Luật Đất đai 2013 được ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành được 

áp dụng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với huyện Giồng Riềng cũng như 

các huyện, thành phố, thị xã khác trên toàn tỉnh tổ chức các buổi phổ biến, tuyên 

truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn của tỉnh 

hiểu và thực hiện theo các quy định của Luật Đất đai. 

4.1.14. Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

quản lý và sử dụng đất đai 

Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện về 

công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường đã 

tổ chức công tác tiếp dân, thành lập đường dây nóng để người dân phản ánh những 

thắc mắc, bức xúc về đất đai từ đó có những chấn chỉnh, giải pháp kịp thời đáp ứng 

yêu cầu của người dân. Nên đã làm giảm được tình trạng khiếu nại, tranh chấp đất đai 

kéo dài, không có sự vụ nổi cộm làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của 

địa phương. 

4.1.15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai. 

Hiện nay, việc quản lý các dịch vụ về đất đai, được thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường, bao gồm: 

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng 

nhận). 

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý 

việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. 

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý 

hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính. 
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- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận. 

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực 

theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng 

ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện 

hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao. 

4.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất 

4.2.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất 

Hiện trạng sử dụng đất là sự phản ánh rõ nét hoạt động của con người lên tài 

nguyên đất đai. Vì vậy, đánh giá hiện trạng sử dụng đất nhằm rút ra những ưu khuyết 

điểm của quá trình sử dụng đất, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trong tương lai. Để thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh trong điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện, phải lấy số liệu thống kê đất 

đai ngày 31/12/2017 là số liệu để đánh giá hiện trạng sử dụng năm 2017 và chỉ tiêu sử 

dụng đất phải căn cứ vào quy định của Bộ tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT. 

 Căn cứ Thông tư 29/2014/TT-BTNMT hướng dẫn về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất thì hệ thống chỉ tiêu hiện trạng sử dụng đất huyện Giồng Riềng được tổng 

hợp như sau: 

Bảng 06: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Tổng diện tích tự nhiên   63.936,27 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 58.548,59 91,57 

1.1 Đất trồng lúa LUA 50.911,51 79,63 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 50.911,51 79,63 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 133,04 0,21 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6.628,67 10,37 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH     

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 871,75 1,36 
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Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,62 0,01 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.387,68 8,43 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,34 0,02 

2.2 Đất an ninh CAN 0,87 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất khu chế xuất SKT     

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,25 0,03 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 16,48 0,03 

2.8 Đất SD cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1.093,37 1,71 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,98 0,00 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 14,05 0,02 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.011,81 1,58 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 122,22 0,19 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,21 0,02 

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,39 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 63,09 0,10 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng 
NTD 31,01 0,05 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX     

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,74 0,00 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,21 0,00 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,59 0,01 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.981,07 4,66 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC     

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD     

4 Đất khu công nghệ cao* KCN     

5 Đất khu kinh tế* KKT     

6 Đất đô thị* KDT 2.272,97 3,56 

Nguồn: Số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2017 – Phòng TN&MT Giồng Riềng. 

Ghi chú: (*) Các chỉ tiêu trung gian không cộng vào diện tích tự nhiên.          

4.2.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Đất nông nghiệp hiện chiếm tỷ lệ lớn (91,57%) trong thổng diện tích tự nhiên, 

cao hơn bình quân toàn tỉnh (89,9%) nên tiềm năng chuyển đổi từ đất nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp là còn khá lớn. Hiện trạng sử dụng từng loại đất cụ thể như sau: 

- Đất trồng lúa: Có diện tích 50.911,51ha, chiếm đến 79,63% tổng diện tích tự 

nhiên toàn huyện. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác khuyến nông, cùng 

với sự đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi và kinh nghiệm của nông dân nên đến nay đã có 

46.740ha đất lúa được sản xuất ổn định 02 vụ/năm trở lên (trong đó có khoảng 
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32.979ha sản xuất 03 vụ/năm), với năng suất khá cao, mang lại hiệu quả kinh tế khá 

cho người sản xuất lúa. Đồng thời nâng hệ số sử dụng đất lúa lên trên 2,5 lần/năm. 

Diện tích đất lúa chủ yếu là do hộ gia đình cá nhân sử dụng (chiếm 99,18%).  

- Đất trồng cây hàng năm khác: 133,04ha, chỉ chiếm 0,21% diện tích tự nhiên, 

chủ yếu là đất trồng rau màu và các loại cây hàng năm khác. Đất trồng cây hàng năm 

khác chủ yếu tập trung ở xã Vĩnh Thạnh và TT. Giồng Riềng. Đa phần đất trồng cây 

hàng năm khác do hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng. 

Bảng 07: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

  

STT 

  

  

  

Đơn vị 

hành chính 

  

Đất 

nông 

nghiệp 

(ha) 

Phân theo từng loại đất (ha) 

Đất trồng lúa Hàng 

năm 

khác 

Cây 

lâu 

năm 

Rừng 

sản  

xuất 

Nuôi 

trồng 

TS 
Tổng 

số 

Chuyên 

lúa 

  Toàn huyện 58.548,59 50.911,51 50.911,51 133,04 6.628,67 871,75 3,62 

1 Bàn Tân Định 3.094,36 2.746,18 2.746,18   348,18     

2 Bàn Thạch 1.820,48 1.521,92 1.521,92 22,58 275,98     

3 Hoà An 2.562,40 2.365,21 2.365,21   197,19     

4 Hoà Hưng 3.854,68 3.456,18 3.456,18   398,50     

5 Hoà Lợi 4.241,83 3.908,31 3.908,31   333,52     

6 Hoà Thuận 4.048,07 3.432,94 3.432,94 5,93 609,20     

7 Long Thạnh 3.960,82 3.313,39 3.313,39 10,70 636,73     

8 Ngọc Chúc 2.549,84 2.174,68 2.174,68 0,84 374,32     

9 Ngọc Hoà 2.721,30 2.330,72 2.330,72   390,58     

10 Ngọc Thành 2.283,04 2.048,94 2.048,94   234,10     

11 Ngọc Thuận 3.455,67 3.153,71 3.153,71   301,96     

12 Thạnh Bình 2.044,18 1.820,89 1.820,89   223,29     

13 Thạnh Hoà 1.965,73 1.752,93 1.752,93   212,80     

14 Thạnh Hưng 4.213,87 3.841,96 3.841,96 1,96 307,55 62,40   

15 Thạnh Lộc 5.355,92 4.240,43 4.240,43   345,04 770,45   

16 Thạnh Phước 3.732,85 3.591,67 3.591,67   118,12 19,44 3,62 

17 Vĩnh Phú 2.152,02 1.652,32 1.652,32   480,24 19,46   

18 Vĩnh Thạnh 2.596,29 2.088,13 2.088,13 58,43 449,74     

19 TT. Giồng Riềng 1.895,25 1.471,01 1.471,01 32,61 391,64     

Nguồn: Số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2017 – Phòng TN&MT Giồng Riềng. 

- Đất trồng cây lâu năm: Do nằm trong vùng ảnh hưởng lũ, nên kém thích nghi 

cho phát triển cây lâu năm. Diện tích đất cây lâu năm hiện có khoảng 6.628,67ha, chỉ 

chiếm 10,37% DTTN toàn huyện, trong đó có khoảng 3.750ha đất cây ăn quả, còn lại 

chủ yếu là đất vườn tạp, xen cài trong các tuyến dân cư do người dân lên líp, nâng cao 

nền không bị ngập lũ. Đa phần đất cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý sử 

dụng.  

- Đất rừng sản xuất: Trước đây khu vực các xã Thạnh Lộc, Thạnh Phước và 

Thạnh Hưng do có địa hình thấp trũng, đất bị phèn nặng nên người dân đã trồng tràm 

để vừa lấy gỗ vừa cải tạo đất. Qua thời gian, các tuyến kênh thủy lợi đã được đầu tư, 
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giúp tiêu thoát nước ở khu vực này khá tốt nên người dân đã chuyển đổi sang trồng lúa 

sau khi hết chu kỳ khai thác tràm. Theo số liệu thống kê đất đai năm 2010 Giồng 

Riềng vẫn còn 2.099,13ha đất rừng tràm sản xuất nhưng theo số liệu quản lý của 

ngành nông nghiệp thì đến năm 2017 toàn huyện chỉ còn 871,75ha đất rừng tràm, phân 

bố chủ yếu ở Thạnh Lộc 770,45ha, Thạnh Hưng 62,4ha, Thạnh Phước 19,44ha và 

Vĩnh Phú khoảng 19,46ha. 

- Đất nuôi trồng thỷ sản: Chiếm cơ cấu nhỏ trong đất nông nghiệp, toàn huyện 

chỉ có 3,62ha (0,01% nhóm đất nông nghiệp), phân bố trên địa bàn xã Thạnh Phước, 

chủ yếu nuôi các loại cá nước ngọt trong ao mương, trong vèo. 

4.2.1.2. Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp 

Là huyện nông nghiệp, công nghiệp, đô thị còn kém phát triển nên diện tích đất 

phi nông nghiệp năm 2017 toàn Huyện chỉ có 5.387,68ha, chiếm 8,43% DTTN, thấp 

hơn so với mức bình quân chung của toàn Tỉnh (9,73%).  

Trong nhóm đất phi nông nghiệp thì đất đất sông ngòi kênh rạch 2.981,07ha, 

chiếm đến 55,33% đất phi nông nghiệp; kế đến là phát triển hạ tầng có diện tích 

1.093,37ha, chiếm 20,29%; đất ở tại nông thôn 1.011,81ha, chiếm 18,78%; đất ở tại đô 

thị 122,22ha, chiếm 2,27%; đất tôn giáo tín ngưỡng 70,68ha (1,31%); đất nghĩa trang 

nghĩa địa 31,01ha (0,58%); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 16,48ha (0,31%); đất 

thương mại dịch vụ 16,25ha (0,3%); đất bãi thải, xử lý chất thải 14,05ha (0,26%); đất 

trụ sở cơ quan 13,21ha (0,25%); đất quốc phòng 11,34ha (chiếm 0,21%); đất trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 1,39ha (0,03%); đất an ninh 0,87ha (0,02%); đất sinh hoạt cộng 

đồng 0,74ha (0,01%); đất khu vui chơi giải trí công cộng 0,21ha (0,01%). 

Trong đất phát triển hạ tầng, đất giao thông chiếm đến 91,79%, đất cơ sở giáo 

dục – đào tạo chiếm 5,19%, đất thuỷ lợi chiếm 2,2%, các loại đất hạ tầng còn lại chỉ 

chiếm 3,02%. Để phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển xã hội và xây dựng nông thôn 

mới, nhu cầu đất phát triển hạ tầng trong giai đoạn 2016-2020 là rất lớn. Đặc biệt là 

đất phát triển giao thông, đất văn hóa, thể dục thể thao, đất giáo dục và đất y tế. 

4.2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Năm 2017, trên địa bàn huyện Giồng Riềng không còn đất chưa sử dụng. 



 34 

Bảng 08: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Bàn 

Tân 

Định 

Bàn 

Thạch 

Hoà 

An 

Hoà 

Hưng 

Hoà 

Lợi 

Hoà 

Thuận 

Long 

Thạnh 

Ngọc 

Chúc 

Ngọc 

Hoà 

Ngọc 

Thành 

Ngọc 

Thuận 

Thạnh 

Bình 

Thạnh 

Hoà 

Thạnh 

Hưng 

Thạnh 

Lộc 

Thạnh 

Phước 

Vĩnh 

Phú 

Vĩnh 

Thạnh 

TT. 

Giồng 

Riềng 

2 Đất phi nông nghiệp  5.387,68 311,60 286,97 183,85 283,47 297,32 343,90 462,38 302,18 271,66 194,91 239,75 191,89 221,87 386,47 313,00 253,10 172,89 292,75 377,72 

2.1 Đất quốc phòng 11,34             7,44                       3,90 

2.2 Đất an ninh 0,87               0,54                   0,04 0,29 

2.3 Đất khu công nghiệp                                         

2.4 Đất khu chế xuất                                         

2.5 Đất cụm công nghiệp                                         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 16,25 0,16 0,07 0,08 0,31 0,67 0,31 1,01 0,98 0,70 0,49   0,19 0,13 6,50 0,51     0,17 3,97 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
16,48 0,07   0,30 0,29   0,09 7,50 0,04     0,32     3,04 0,16       4,67 

2.8 Đất cho hoạt động KS                                         

2.9 Đất phát triển hạ tầng  1.093,37 88,05 69,64 28,30 43,26 83,89 52,69 105,12 68,56 32,17 33,65 65,21 47,73 28,31 66,47 76,13 39,12 50,83 41,78 72,46 

2.10 
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
2,98       0,09   0,08   2,13           0,36 0,20       0,12 

2.11 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
                                        

2.12 
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
14,05 0,40 0,30 0,44 0,56 0,54   0,99 0,49 0,40 0,39 0,39 0,28   6,90 0,79 0,48   0,15 0,55 

2.13 Đất ở tại nông thôn 1.011,81 56,10 58,18 44,08 51,17 42,90 70,75 84,20 75,93 55,03 51,93 47,00 35,84 35,32 106,14 69,67 47,97 31,05 48,55   

2.14 Đất ở tại đô thị 122,22                                     122,22 

2.15 Đất xây dựng TSCQ 13,21 0,19 0,99 0,31 0,79 0,65 0,49 0,79 0,68 0,59 0,31 0,24 0,26 0,65 0,95 0,47 0,24 0,55 0,51 3,55 

2.16 
Đất XD trụ sở của tổ 

chức sự nghiệp 
1,39     0,01   0,06   0,79 0,20   0,04 0,02 0,08 0,17           0,02 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
                                        

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 63,09 7,42 6,93 8,07 1,16   0,97 3,60 8,05 6,35 0,60   0,42 0,10 2,99 0,27 2,86 2,33 4,97 6,00 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà tang lễ 
31,01 0,20 0,88 2,41 3,63 0,84     5,72   2,40 0,96 1,05 1,51 0,51 2,07 0,15 1,53 1,36 5,79 

2.20 Đất SXVL xây dựng                                         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,74 0,03 0,13         0,19 0,01 0,01     0,30   0,07           

2.22 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
0,21                                     0,21 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 7,59 0,11 0,19       0,09 1,49 0,05   0,04 0,03 0,04 2,32 0,09   0,25   2,01 0,88 

2.24 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối 
2.981,07 158,87 149,66 99,85 182,21 167,77 218,43 249,26 138,80 176,41 105,06 125,58 105,70 153,36 192,45 162,73 162,03 86,60 193,21 153,09 

2.25 Đất có mặt nước CD                                         

2.26 Đất PNN khác                                         
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4.2.1.4. Đất đô thị 

Khái niệm đất đô thị theo quy định tại thông tư 29/2014/TT-BTNMT là đất nội 

thành phố, đất nội thị xã và đất thị trấn. Như vậy, ở Giồng Riềng có thị trấn Giồng 

Riềng được tính vào chỉ tiêu đất đô thị. Hiện trạng sử dụng đất đô thị năm 2017 được 

thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 09: Hiện trạng sử dụng đất đô thị năm 2017 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Tổng diện tích tự nhiên   2.272,97 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.895,25 83,38 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1471,01 64,72 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1471,01 64,72 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 32,61 1,43 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 391,64 17,23 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 377,72 16,62 

2.1 Đất quốc phòng CQP 3,90 0,17 

2.2 Đất an ninh CAN 0,29 0,01 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,97 0,17 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 4,67 0,21 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 72,46 3,19 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,12 0,01 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,55 0,02 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 122,22 5,38 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 3,55 0,16 

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,02 0,00 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 6,00 0,26 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 5,79 0,25 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,21 0,01 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,88 0,04 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 153,09 6,74 

3 Đất chưa sử dụng CSD   
 

Nguồn:  - Thống kê đất đai ngày 31/12/2017 – Phòng TN&MT Giồng Riềng  

Trong cơ cấu sử dụng đất đô thị, đất phi nông nghiệp hiện chỉ chiếm 16,62% 

diện tích, còn lại 83,38% diện tích là đất nông nghiệp mà chủ yếu là đất trồng lúa 

1.471,01ha chiếm 64,72% diện tích tự nhiên, đất trồng cây hàng năm khác 32,61ha, 

chiếm 1,43 DTTN, đất trồng cây lâu năm 391,64ha, chiếm 17,23% DTTN. Trong 

nhóm đất phi nông nghiệp thì đất ở tại đô thị có diện tích khá lớn, khoảng 122,22ha, 

chiếm 5,38% DTTN, bình quân mỗi hộ khá lớn khoảng 265m2 và 60,34m2/người. Đây 

là mức trung bình so với các khu vực đô thị khác ở tỉnh Kiên Giang nhưng cao hơn 

nhiều so với bình quân đất ở đô thị ở vùng ĐBSCL. 

Trong những năm tới, bên cạnh việc xúc tiến thành lập các đô thị mới, cần tăng 

cường đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị Giồng Riềng, mở rộng trung tâm Thị trấn để thúc 
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đẩy phát triển, có giải pháp để xúc tiến thị trường chuyển nhượng để sử dụng có hiệu 

quả quỹ đất và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. 

4.2.1.5. Đất khu dân cư nông thôn 

Dân cư nông thôn ở Giồng Riềng phân bố khá tập trung, tạo thành các tuyến 

theo các trục giao thông chính, hoặc thành các cụm, điểm ở trung tâm các xã, ấp. Theo 

số liệu thống kê năm 2017, diện tích đất khu dân cư nông thôn khoảng 3.321ha, trong 

đó đất nông nghiệp trong khu dân cư chiếm đến 66,59% mà chủ yếu là đất cây lâu năm 

dọc theo các tuyến dân cư, diện tích lên đến 2.008ha, chiếm đến 60,48% diện tích đất 

khu dân cư nông thôn, đây được xem là quỹ đất dự phòng cho mở rộng các cụm, tuyến 

dân cư trong tương lai; đất phi nông nghiệp chỉ chiếm 33,41%. Như vậy, khả năng tự 

giãn trong các khu dân cư nông thôn là rất lớn. 

Diện tích đất ở tại nông thôn khá lớn, khoảng 1.012ha, chiếm 30,47% diện tích 

đất khu dân cư nông thôn. Hạ tầng trong các khu dân cư nông thôn tuy đã được đầu tư 

trong nhiều năm qua nhưng vẫn còn thiếu nhiều so với tiêu chí về xây dựng nông thôn 

mới. Trong tương lai, có thể quỹ đất ở nông thôn không tăng nhiều do tỷ lệ tăng dân số 

tự nhiên dần tiến về tỷ lệ sinh thay thế nhưng quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng trong các 

cụm, tuyến dân cư sẽ tăng nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông thôn mới 

trong những năm trước mắt và quá trình hiện đại hóa nông thôn trong lâu dài. 

4.2.2. Phân tích đánh giá biến động các loại đất 

Tổng diêṇ tích tư ̣nhiên huyêṇ Giồng Riềng qua các thời kỳ vâñ ổn điṇh ở quy 

mô 63.936,27ha. Trong đó, tình hình biến đôṇg giữa các loaị đất như sau: 

Bảng 10: Biến động đất đai giai đoạn 2010-2017 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Năm thưc̣ hiêṇ Tăng, giảm (-) 

2010 2015 2017 2015/2010 2017/2015 

  Tổng diện tích tự nhiên   63.936,27 63.936,27 63.936,27     

1 Đất nông nghiệp NNP 58.671,02 58.550,05 58.548,59 -120,97 -1,46 

1.1 Đất trồng lúa LUA 48.430,81 50.916,38 50.911,51 2.485,57 -4,87 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 48.219,68 50.916,38 50.911,51 2.696,70 -4,87 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 133,94 133,53 133,04 -0,41 -0,49 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 8.007,14 6.624,77 6.628,67 -1.382,37 3,90 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD           

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 2.099,13 871,75 871,75 -1.227,38   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS   3,62 3,62 3,62   

1.8 Đất làm muối LMU           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH           

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.237,11 5.386,22 5.387,68 149,11 1,46 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,26 11,34 11,34 0,08   
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Năm thưc̣ hiêṇ Tăng, giảm (-) 

2010 2015 2017 2015/2010 2017/2015 

2.2 Đất an ninh CAN 0,76 0,87 0,87 0,11   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK           

2.4 Đất khu chế xuất SKT           

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN           

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD   16,24 16,25 16,24 0,01 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 11,90 15,54 16,48 3,64 0,94 

2.8 Đất SD cho hoạt động khoáng sản SKS           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.426,31 1.015,38 1.093,37 -1.410,93 77,99 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT     2,98   2,98 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL           

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 14,52 14,05 14,05 -0,47   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 973,44 1.011,47 1.011,81 38,03 0,34 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 117,93 122,05 122,22 4,12 0,17 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17,11 13,21 13,21 -3,90   

2.16 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS   79,37 1,39 79,37 -77,98 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG           

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 48,18 63,09 63,09 14,91   

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 32,78 31,10 31,01 -1,68 -0,09 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX           

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   0,74 0,74 0,74   

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV   0,21 0,21 0,21   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN   7,51 7,59 7,51 0,08 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.582,92 2.981,07 2.981,07 1.398,15   

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,14     -0,14   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,11   0,11 -0,11 

3 Đất chưa sử dụng CSD 28,14     -28,14   

Nguồn: Kết quả thống kê đất đai các năm 2010, 2015, 2017 - Phòng TN&MT huyện Giồng Riềng 

- Nhóm đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2017 giảm 

122,43ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển các khu 

dân cư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể từng loại đất trong nhóm đất nông nghiệp 

như sau: 

+ Đất trồng lúa: Đã không ngừng được mở rộng, từ 48.430,81ha năm 2010 lên 

50.911,51ha năm 2017 (tăng 2.480,7ha). Trong giai đoạn 2010-2017, đất trồng lúa ở 

Giồng Riềng bình quân mỗi năm tăng 354,38ha. Diện tích đất lúa tăng thêm chủ yếu 

khai thác từ đất chưa sử dụng, từ đất vườn tạp và từ đất rừng sản xuất. Trong sử dụng 

đất trồng lúa thì đất chuyên trồng lúa nước không ngừng được mở rộng, từ 

48.219,69ha năm 2010 lên 50.911,51ha năm 2017, trong đó đất 03 vụ năm 2017 

khoảng 32.915ha, còn lại là đất 02 vụ lúa Đông Xuân – Hè Thu.     
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 + Đất trồng cây hàng năm khác: Có xu thế giảm từ 133,94ha năm 2010 xuống 

còn 133,53ha vào năm 2015 và 133,04ha vào năm 2017. Đất trồng cây hàng năm khác 

giảm do chuyển sang đất phi nông nghiệp và chuyển sang đất trồng lúa. 

+ Đất trồng cây lâu năm: Có xu thế giảm do không có nhiều lợi thế cạnh trạnh, 

từ 8.007,14ha năm 2010 xuống còn 6.624,77ha năm 2015 và giữ ổn định 6.628,67ha 

năm 2017, tổng giảm trong giai đoạn 2010-2017 năm là 1.378,47ha. Đất cây lâu năm 

giảm một phần phải chuyển sang đất phi nông nghiệp và người dân khai thác đất vườn 

tạp sang trồng lúa. 

+ Đất rừng sản xuất: Có xu thế giảm từ 2.099,13ha năm 2010 xuống còn 

871,75ha năm 2017. Đất rừng sản xuất giảm là do chuyển qua trồng lúa, nhất là từ 

năm 2005 đến nay khi Chính phủ ban hành nhiều chính sách về thu mua, tạm trữ lúa 

gạo thì sản xuất lúa ổn định hơn trồng tràm nên người dân đã chuyển đổi từ tràm sang 

lúa, dẫn tới đất rừng sản xuất giảm. 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản ở Giồng Riềng chủ yếu là nuôi 

xen canh trong ruộng lúa, nuôi trong rừng tràm và nuôi trong ao, mương vườn nên có 

diện tích không lớn, theo số liệu thống kê đất đai năm 2017, diện tích đất nuôi trồng 

thủy sản của Huyện là 3,62ha, tập trung trên địa bàn xã Thạnh Phước. 

- Đất phi nông nghiệp: Qua quá trình phát triển đã chuyển một diện tích nhất 

định từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội. Theo số liệu thống kê đất đai qua các năm, giai đoạn 2010-2017 diện tích 

đất nông nghiệp tăng thêm là 150,57ha, trong bình mỗi năm tăng khoảng 21,51ha để 

phục vụ cho nhu cầu của nhân dân và xây dựng các công trình phi nông nghiệp phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đất phi nông nghiệp tăng lên được lấy từ đất nông 

nghiệp, trong đó chủ yếu là từ đất trồng cây lâu năm. 

- Đất chưa sử dụng: Thành công lớn trong quá trình khai thác sử dụng đất ở 

Giồng Riềng nói riêng và Kiên Giang nói chung trong nhiều năm qua là khai thác đất 

chưa sử dụng để đưa vào sử dụng cho các mục đích sản xuất nông nghiệp. Cải tạo 

những vùng đất hoang hoá...từ đất phèn hoạt động nặng sang canh tác 02 vụ lúa ổn 

định mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, góp phần đưa Kiên Giang trở 

thành tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất cả nước. Đến hết năm 2017, trên địa 

bàn huyện Giồng Riềng không còn đất chưa sử dụng, toàn bộ diện tích đất trên địa bàn 

Huyện đã được khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phi nông 

nghiệp. 
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4.2.3. Hiệu quả KT - XH, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng đất 

4.2.3.1. Đánh giá hiệu quả KT - XH, môi trường của việc sử dụng đất 

Quá trình khai thác sử dụng và chuyển dịch đất đai hợp lý trong những năm qua 

đã giúp cho kinh tế ở Giồng Riềng luôn tăng trưởng với tốc độ khá cao, giai đoạn 

2011-2015 tăng 10,32%, giai đoạn 2016 – 2017 tăng 10,2%. Sử dụng đất đã đóng góp 

vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra tốc độ tăng trưởng và nâng cao đời sống người 

dân, nhất là trong bối cảnh Giồng Riềng là huyện nông nghiệp. 

Bảng 11: Một số chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

giai đoạn 2010 – 2017 huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang  

Số 
Các chỉ tiêu 

Đơn vị Năm 
Tăng/ 

giảm 

TT tính 2010 2017 2017/2010 

1 Lao động nông nghiệp Người 133.510 140.711 7.201 

2 
Diện tích đất SX nông nghiệp  

(không tính đất rừng) 
Ha 56.571,89 57.676,84 1.104,95 

3 Giá trị sản xuất nông nghiệp          

- Theo giá so sánh (giá năm 2010) Tỷ đồng 4.349,17 6.127,15 1.777,98 

- Theo giá hiện hành Tỷ đồng 4.349,17 7.858,05 3.508,88 

4 Các chỉ tiêu bình quân         

- GTSX/lao động nông nghiệp         

+    Giá so sánh (giá năm 2010) Triệu đồng 32,58 43,54 10,97 

+    Giá hiện hành Triệu đồng 32,58 55,85 23,27 

- GTSX/1 ha đất SXNN         

+    Giá so sánh (giá 2010) Triệu đồng 76,88 106,23 29,35 

+    Giá hiện hành Triệu đồng 76,88 136,24 59,36 

- Diện tích bình quân đất SXNN/LĐNN Ha 0,42 0,41 -0,01 

Nguồn: Theo số liệu thống kê huyện Giồng Riềng - Phòng Thống kê Giồng Riềng.  

- Đã khai thác có hiệu quả các khu vực đất hoang hóa, phèn nặng trước đây để 

đưa vào phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện trong thời gian qua. Nâng giá trị sản xuất nông nghiệp/1 ha đất sản 

xuất nông nghiệp (theo giá hiêṇ hành) tăng từ 76,88 triệu đồng năm 2010 lên 136,24 

triệu đồng năm 2017, gấp hơn 1,7 lần. 

- Trong sử dụng đất trồng lúa, diện tích đất 2 – 3 vụ lúa chiếm tỷ lệ rất cao; 

cùng với thành công trong thâm canh tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đã đóng 

vai trò quan trọng duy trì được quỹ đất lúa cho tỉnh, góp phần thực hiện thành công 

chương trình an ninh lương thực của cả nước. 

- Giá trị sản xuất nông nghiệp/lao động sản xuất nông nghiệp theo giá hiêṇ hành 

cũng tăng từ 32,58 triệu đồng năm 2010 lên 55,85 triệu đồng năm 2017, tăng hơn 1,7 

lần. 

- Thông qua quá trình khai thác, đầu tư sản xuất, giá trị đất đai ngày càng được 

nâng cao, thể hiện qua giá trị chuyển nhượng đất đai ngày càng tăng đã đóng góp vai 
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trò quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt đóng góp vào thu 

ngân sách ở huyện. 

4.2.3.2. Hiệu quả môi trường 

- Hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở Giồng Riềng được cấp nước chủ 

động quanh năm, được tích tụ phù sa nhờ lũ và phân hủy lượng lớn rơm rạ hàng năm 

nên môi trường đất khá tốt. Nhờ vậy mà năng suất các loại cây trồng, vật nuôi không 

ngừng được tăng lên, chất lượng nông sản ngày càng được cải thiện. 

- Môi trường các khu dân cư và đô thị từng bước được cải thiện, đã xây dựng 

các bãi tập kết rác thải ở các xã, hạn chế việc vứt rác ra kênh rạch, đường giao thông… 

- Chất lượng không khí, chất lượng nước đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn cho 

phép.  

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vẫn còn một số vấn đề về môi trường:  

- Một số cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa xử lý triệt để chất 

thải, xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường đất và nước; 

- Các cơ sở xay xát còn nằm phân tán trong các khu dân cư nên gây ô nhiễm 

tiếng ồn, bụi… 

- Các khu dân cư nông thôn chưa hoàn chỉnh, thiếu công trình cấp thoát nước 

cũng đã gây ra ô nhiễm môi trường.  

- Trong sản xuất nông nghiệp việc bón phân hóa học, thuốc trừ sâu, diệt cỏ 

không đúng liều lượng dẫn tới dư thừa thấm vào đất, trôi chảy ra kênh rạch làm ô 

nhiễm nguồn nước. 

4.2.3.3. Tính hợp lý của việc sử dụng đất 

a). Cơ cấu sử dụng đất 

- Là huyện nông nghiệp nên đất nông nghiệp chiếm đến 91,57% DTTN toàn 

huyện. Trong đất nông nghiệp, thì đất trồng lúa chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 79,63% 

DTTN và 86,98% diện tích đất nông nghiệp. Trong cơ cấu sử dụng đất trồng lúa thì 

đất toàn bộ diện tích đất trồng lúa là đất chuyên trồng lúa nước (sản xuất 2-3 vụ 

lúa/năm); loại hình 03 vụ lúa được mở rộng trong những năm gần đây với quy mô lớn 

đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH ở Huyện và giúp tạo việc làm, 

nâng cao đời sống của các hộ sản xuất lúa. Đất cây lâu năm chiếm 10,37% DTTN, chủ 

yếu phân bố dọc theo các tuyến dân cư. Đất rừng sản xuất chỉ chiếm 1,36% DTTN và 

ngày bị thu hẹp.     

- Đất phi nông nghiệp chiếm cơ cấu nhỏ trong tổng diện tích tự nhiên toàn 

Huyện, chỉ chiếm 8,43%, thấp hơn so với cơ cấu bình quân toàn tỉnh. Trong đất phi 
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nông nghiệp, đất phát triển hạ tầng và đất ở chiếm tỷ trọng lớn, các loại đất còn lại 

chiếm cơ cấu nhỏ. 

Nhìn chung, cơ cấu sử dụng đất ở Giồng Riềng phản ánh rõ nét thực trạng phát 

triển ở huyện; là huyện có lợi thế phát triển nông nghiệp, công nghiệp – đô thị còn 

chậm phát triển, kinh tế phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp... nên trong cơ cấu 

sử dụng đất, đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, đất phi nông nghiệp còn rất nhỏ. 

b. Mức độ thích hợp của từng loại đất so với yêu cầu phát triển KT-XH 

- Kết quả phân tích hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất, cho thấy quá trình phát 

triển kinh tế – xã hội của huyện phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp. Các khu vực kinh 

tế công nghiệp và dịch vụ còn kém phát triển. Vì vậy, đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất 

lớn trong tổng diện tích tự nhiên toàn huyện.  

- Với yêu cầu đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

theo hướng thúc đẩy phát triển các ngành phi nông nghiệp, công nghiệp hoá nông 

nghiệp và hiện đại hoá nông thôn, thì yêu cầu chuyển đổi cơ cấu SDĐ từ nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp là đúng hướng, nhưng còn chậm. 

- Việc chuyển đổi mục đích SDĐ trong nội bộ đất nông nghiệp từ đất lâm 

nghiệp sang  sản xuất nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ, đầu tư khoa học kỹ thuật trong 

sản xuất lúa gạo… đã phát huy tốt lợi thế của điều kiện tự nhiên về đất, nguồn nước và 

sinh thái để tăng hiệu quả sản xuất. 

c. Tình hình đầu tư về vốn, vật tư, khoa học kỹ thuật trong sử dụng đất tại 

cấp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- ĐBSCL nói chung và huyện Giồng Riềng nói riêng có tiềm năng, truyền 

thống, kinh nghiệm, trình độ trong sản xuất lúa và NTTS, nên phần lớn diện tích đất 

đai, vốn, trình độ khoa học kỹ thuật ở địa phương đều được tập trung vào phát triển 

các lĩnh vực sản xuất này. 

- Đã huy động được nguồn lực trong dân, kết hợp sự hỗ trợ của Nhà nước để 

khai thác tốt quỹ đất trên địa bàn huyện vào phục vụ các mục tiêu phát triển KT-XH.  

- Trong sản xuất nông nghiệp đã có sự đầu tư tốt từ người sử dụng đất về vốn, 

vật tư, KH-KT tiến bộ để tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao trên đơn vị diện tích. Hệ 

số sử dụng đất lúa rất cao, mang lại nguồn thu ổn định cho người sản xuất. 

 - Tuy nhiên, cũng như thực trạng sản xuất nông nghiệp của nước ta, sản xuất 

nông nghiệp ở Giồng Riềng chủ yếu vẫn tồn tại ở quy mô hộ gia đình nên mô hình liên 

kết 04 nhà chưa phát huy được hiệu quả. Công tác điều hành giá nông sản, dự báo và 

tìm kiếm thị trưòng ở cấp vĩ mô còn nhiều vấn đề phải giải quyết nên người dân hàng 

năm vẫn bị điệp khúc “được mùa mất giá” chi phối. 
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4.2.4. Phân tích, đánh giá những tồn tại trong việc sử dụng đất 

- Hiệu quả sử dụng đất cây lâu năm không cao, toàn huyện có tới 6.628,67ha 

đất cây lâu năm, nhưng chỉ có 3.750ha đất cây ăn quả là cho hiệu quả tốt, còn lại 

2.878,67ha chủ yếu là đất vườn tạp hiệu quả còn rất thấp. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ cao và đẩy 

mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa đồng bộ để nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng đất 

nông nghiệp và tiếp tục giảm bớt lao động nông nghiệp còn chưa nhanh. 

- Đất phi nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu sử dụng đất, trong đó 

quỹ đất phục vụ cho các ngành sản xuất phi nông nghiệp để tạo giá trị gia tăng còn 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhất là đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh.   

- Do tính đồng bộ trong quy hoạch giữa các ngành chưa cao và những hạn chế 

trong dự báo nên quy hoạch sử dụng đất ở một số khu vực chưa phát huy được thế 

mạnh về tài nguyên đất đai, chưa thực sự hợp lý trong tổ chức không gian và giữa bố 

trí sử dụng đất trong giai đoạn trước mắt với nhu cầu phát triển lâu dài. Cơ cấu sử 

dụng đất chưa hợp lý giữa các ngành, chưa dành quỹ đất đủ cho phát triển mạng lưới 

trường học, thiết chế văn hoá thể thao cơ sở, công viên, cây xanh, xây dựng cơ sở hạ 

tầng… nhiều dự án đã được đặt ra nhưng do khó khăn về vốn đầu tư, khả năng thu hút 

đầu tư yếu nên chưa triển khai, hoặc triển khai chậm, dẫn tới tỷ lệ đất phi nông nghiệp 

còn thấp. 

V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH, 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

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

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 

huyện Giồng Riềng được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 

670/QĐ-UBND ngày 06/4/2015. Riêng kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2015 đa ̃đươc̣ đánh 

giá kết quả thưc̣ hiêṇ trong kế hoac̣h sử duṇg đất năm 2016; do vâỵ trong điều chỉnh 

quy hoac̣h lần này se ̃ tâp̣ trung đánh giá kết quả thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu quy hoac̣h sử 

duṇg đất. Cu ̣thể như sau: 

Bảng 12: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 

năm 2015 

(ha) 

Quy hoạch  

năm 2020 

(ha) 

Kết quả thực hiện đến năm 2017 

Diện tích 

(ha) 

So sánh TH 2017/QH 2020 

Tăng (+),  

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

(1) (2) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) (8)=(6)/(5)*100 

  Tổng diện tích tự nhiên 63.936,27 63.936,27 63.936,27   100,00 

1 Đất nông nghiệp 58.550,05 58.174,25 58.548,59 374,34 100,64 

1.1 Đất trồng lúa 50.916,38 49.233,60 50.911,51 1.677,91 103,41 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất 

Hiện trạng 

năm 2015 

(ha) 

Quy hoạch  

năm 2020 

(ha) 

Kết quả thực hiện đến năm 2017 

Diện tích 

(ha) 

So sánh TH 2017/QH 2020 

Tăng (+),  

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

(1) (2) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) (8)=(6)/(5)*100 

  Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước 50.916,38 49.233,60 50.911,51 1.677,91 103,41 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 133,53 733,25 133,04 -600,21 18,14 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  6.624,77 6.598,00 6.628,67 30,67 100,46 

1.4 Đất rừng phòng hộ           

1.5 Đất rừng đặc dụng           

1.6 Đất rừng sản xuất  871,75 1.409,40 871,75 -537,65 61,85 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản 3,62 200,00 3,62 -196,38 1,81 

1.8 Đất làm muối           

1.9 Đất nông nghiệp khác           

2 Đất phi nông nghiệp  5.386,22 5.762,02 5.387,68 -374,34 93,50 

2.1 Đất quốc phòng 11,34 20,15 11,34 -8,81 56,28 

2.2 Đất an ninh 0,87 7,00 0,87 -6,13 12,43 

2.3 Đất khu công nghiệp           

2.4 Đất khu chế xuất           

2.5 Đất cụm công nghiệp   50,00   -50,00   

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 16,24 3,80 16,25 12,45 427,63 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
15,54 100,65 16,48 -84,17 16,37 

2.8 Đất SD cho hoạt động khoáng sản           

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
1.015,38 2.623,17 1.093,37 -1.529,80 41,68 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa   8,05 2,98 -5,07 37,02 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh           

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 14,05 22,12 14,05 -8,07 63,52 

2.13 Đất ở tại nông thôn 1.011,47 1.080,88 1.011,81 -69,07 93,61 

2.14 Đất ở tại đô thị 122,05 130,00 122,22 -7,78 94,02 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 13,21 29,72 13,21 -16,51 44,45 

2.16 
Đất XD trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
79,37   1,39 1,39   

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao           

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 63,09 45,72 63,09 17,37 137,99 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
31,10 54,78 31,01 -23,77 56,61 

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm           

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,74 0,67 0,74 0,07 110,45 

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
0,21   0,21 0,21   

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 7,51 2,40 7,59 5,19 316,25 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.981,07 1.582,78 2.981,07 1.398,29 188,34 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng   0,14   -0,14   

2.26 Đất phi nông nghiệp khác 0,11         

3 Đất chưa sử dụng           

4 Đất đô thị* 2.272,97 2.272,97 2.272,97   100,00 

Nguồn:  - Số liệu quy hoạch kỳ trước theo QĐ số 670/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về 

phê duyệt QHSDĐ đến năm 2020, KHSDĐ  năm 2015huyện Giồng Riềng. 

- Số liệu thực hiện tổng hợp theo số liệu thống kê đất đai năm 2017. 
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5.1.1. Đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp: Quy hoạch được duyệt là 58.174,25ha, thực hiện đến 

hết năm 2017 là 58.548,59ha, cao hơn 374,34ha so với quy hoạch. Nguyên nhân là do 

việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp còn chậm, 

nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phát triển công nghiệp, thương mại dịch 

vụ, xây dưṇg cơ sở ha ̣ tầng nên dẫn tới chỉ tiêu đất nông nghiệp cao hơn so với kế 

hoạch. Cụ thể tình hình thực hiện từng chỉ tiêu trong đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: Chỉ tiêu đươc̣ duyêṭ là 49.233,6ha, thưc̣ hiêṇ đến hết năm 2017 

là 50.911,51ha, cao hơn 1677,91ha, đaṭ 103,41% quy hoac̣h đươc̣ duyêṭ. Đây là một 

thành công của Giồng Riềng nói riêng và Kiên Giang nói chung về bảo vệ, giữ diện tích 

đất lúa góp phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 

Diện tích đất lúa tăng so với quy hoạch là do quá trình chuyển diện tích rừng tràm sản 

xuất khi hết chu kỳ khai thác sang trồng lúa. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua 

Chính phủ đã điều hành khá tốt chính sách thu mua, lưu trữ lúa gạo để đảm bảo người 

sản xuất lúa lãi trên 30% nên giá lúa được đảm bảo, người dân đã chuyển đổi vườn tạp, 

đất NTTS không hiệu quả và khai thác đất chưa sử dụng để đưa vào sản xuất lúa. 

- Đất chuyên trồng lúa nước: Cũng như chỉ tiêu đất trồng lúa, chỉ tiêu đất 

chuyên trồng lúa nước tăng so với quy hoạch được duyệt 1.677,91ha. 

- Đất trồng cây hàng năm: Thực hiện thấp hơn so với quy hoạch được duyệt là 

600,21ha, chỉ đaṭ 18,14% quy hoac̣h đươc̣ duyêṭ. 

- Đất trồng cây lâu năm: Thực hiện cao hơn so với quy hoạch được duyệt là 

30,67ha. Nguyên nhân là do các công trình phi nông nghiêp̣ châṃ thưc̣ hiêṇ nên quy ̃

đất cây lâu năm đươc̣ quy hoac̣h sang đất phi nông nghiêp̣ chưa thưc̣ hiêṇ đươc̣.  

- Đất rừng sản xuất: Thực hiện thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch là 537,65ha. 

Nguyên nhân là do trồng tràm đạt hiệu quả thấp nên người dân đã chuyển đổi rừng 

tràm khi hết chu kỳ khai thác sang sản xuất lúa.  

- Đất nuôi trồng thủy sản: Quy hoạch được duyệt là 200,0ha, nhưng kết quả 

thống kê đất đai đến hết năm 2017 trên địa bàn huyện chỉ có 3,62ha đất chuyên nuôi 

trồng thủy sản. NTTS ở Giồng Riềng chủ yếu là nuôi xen trong ruộng lúa, trong rừng 

tràm và nuôi trong mương vườn. 

5.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Nhóm đất phi nông nghiệp: Quy hoạch được duyệt là 5.762,02ha, kết quả thực 

hiện năm 2017 là 5.387,68ha, thấp hơn 374,34ha, đạt 93,5% so với quy hoạch được 

duyệt. Cụ thể thực hiện từng chỉ tiêu như sau: 

- Đất quốc phòng: Thực hiện đến hết năm 2017 là 11,34ha, thấp hơn so với chỉ 

tiêu quy hoạch được duyệt 8,81ha. Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch có quy hoạch 



 45 

công trình trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban chỉ huy quân sự Huyện nhưng 

đến nay vẫn chưa thực hiện. 

- Đất an ninh: Thực hiện đến hết năm 2017 là 0,87ha, thấp hơn so với chỉ tiêu 

quy hoạch được duyệt 6,13ha. Nguyên nhân do trong kỳ quy hoạch có quy hoạch xây 

dựng mới trụ sở công an huyện, trụ sở đội PCCC của Huyện và trụ sở công an các xã, 

thị trấn nhưng đến nay hầu hết các công trình chưa được thực hiện. 

- Đất cụm công nghiệp: Quy hoạch được duyệt là 50,0ha nhưng do cụm công 

nghiệp Thạnh Hưng I đến nay vẫn chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng nên chưa thu hút 

được nhà đầu tư, dẫn tới chỉ tiêu này chưa đạt theo quy hoạch được duyệt. 

- Đất thương mại, dịch vụ: Quy hoạch được duyệt là 3,8ha, kết quả thực hiện 

đến hết năm 2017 là 16,25ha, cao hơn 12,45ha so với quy hoạch được duyệt. Nguyên 

nhân do chỉ tiêu đất thương mại dịch vụ trước đây được thống kế chung với chỉ tiêu 

đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, nhưng nay được tách ra thành chỉ tiêu riêng nên 

cập nhật theo số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2017. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Thực hiện năm 2017 là 16,48ha, thấp hơn 

so với quy hoạch được duyệt 84,17ha. Nguyên nhân do nhiều công trình có trong quy 

hoạch đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện như: đất dịch vụ du lịch Thuận 

Hưng, Cụm SXKD sông Cái Bé, đất sản xuất kinh doanh kêu gọi đầu tư…  

- Đất phát triển hạ tầng: Thực hiện chỉ đạt 41,68% chỉ tiêu quy hoạch, thấp hơn 

1.529,8ha và liên quan đến 11 chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất phát triển hạ tầng. 

Nguyên nhân là do rất nhiều công trình dự án từ giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, 

VH-TT, chợ nông thôn thực hiện đều chậm hơn so với quy hoạch. Ngoài ra, hệ thống 

kênh, rạch trước đây được thống kê thành đất thủy lợi nên chỉ tiêu đất phát triển hạ 

tầng được xác định rất cao, nhưng nay được thống kê thành đất sông suối khiến cho 

chỉ tiêu đất hạ tầng giảm, ngược lại chỉ tiêu đất sông suối tăng. 

- Đất có di tích lịch sử, văn hóa: Quy hoạch được duyệt là 8,05ha, kết quả thực 

hiện đến hết năm 2017 là 2,98ha, thấp hơn 5,07ha so với quy hoạch. Nguyên nhân do 

một số công trình có trong quy hoạch đến nay vẫn chưa được công nhận là di tích lịch 

sử nên kết quả thực hiện cưa đạt quy hoạch được duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: Quy hoạch được duyệt là 22,12ha, kết quả thực 

hiện là 14,05ha, thấp hơn 8,07ha so với quy hoạch. Nguyên nhân do quy hoạch công 

trình khu xử lý rác thải ở Long Thạnh nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. 

- Đất ở tại nông thôn: Quy hoạch được duyệt là 1.080,88ha, thực hiện đến hết 

năm 2017 là 1.011,81ha, thấp hơn 69,07ha, đạt 94,02% quy hoạch được duyệt.  

- Đất ở tại đô thị: Quy hoạch được duyệt là 130,0ha, thực hiện là 122,22ha, thấp 

hơn quy hoạch được duyệt 7,78ha. Nguyên nhân là huyện đã tiến hành điều chỉnh quy 
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hoạch chung thị trấn Giồng Riềng, tuy nhiên đến năm 2017 các dự án trên vẫn chưa 

được triển khai thực hiện, do đó diện tích đất ở tại đô thị thấp hơn so với quy hoạch. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Thực hiện đến hết năm 2017 là 13,21ha, thấp 

hơn so với quy hoạch được duyệt 16,51ha. Nguyên nhân là do các công trình xây dựng 

trung tâm hành chính mới của Huyện theo điều chỉnh quy hoạch chung của thị trấn 

Giồng Riềng đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Thực hiện đến năm 2017 là 

1,39ha, tăng tuyệt đối so với quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân do cập nhật lại hiện 

trạng theo số liệu thống kê đất đai năm 2017. 

- Đất cơ sở tôn giáo: Quy hoạch được duyệt là 45,72ha, thực hiện đến hết năm 

2017 là 63,09ha, cao hơn 17,37ha do cập nhật các công trình đất tôn giáo theo số liệu 

thống kê đất đai năm 2017. 

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Quy hoạch được duyệt là 54,78ha, thực hiện đến 

hết năm 2017 là 31,01ha, thấp hơn 23,77ha. Nguyên nhân là do nhiều nghĩa trang nhân 

dân ở các xã đều được quy hoạch mở rộng hoặc xây dựng mới theo tiêu chuẩn nông 

thôn mới nhưng đến nay có nhiều công trình vẫn chưa được triển khai thực hiện. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Thực hiện tương đối sát so với quy hoạch được 

duyệt, diện tích thực hiện đến hết năm 2017 là 0,74ha (quy hoạch là 0,67ha). 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Kết quả thực hiện năm 2017 là 0,21ha, 

tăng tuyệt đối so với quy hoạch được duyệt do cập nhật theo số liệu thống kê đất đai. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Quy hoạch được duyệt là 2,4ha, thực hiện đến hết năm 

2017 là 7,59ha, cao hơn 5,19ha do cập nhật các công trình đất tín ngưỡng theo số liệu 

thống kê đất đai năm 2017. 

- Đất sông suối: Quy hoạch được duyệt là 1.582,78ha, thực hiện đến năm 2017 

là 2.981,07ha, cao hơn so với kế hoạch được duyệt 1.398,29ha. Nguyên nhân do hệ 

thống kênh, rạch trên địa bàn huyện trước đây được thống kê thành đất thủy lợi (thuộc 

nhóm đất phát triển hạ tầng), nay được thống kê lại thành đất sông suối khiến cho chỉ 

tiêu đất sông suối tăng, ngược lại chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng giảm. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Quy hoạch được duyệt là 0,14ha, kết quả thực 

hiện đến năm 2017 trên địa bàn huyện không có đất mặt nước chuyên dùng, chưa đạt 

theo chỉ tiêu quy hoạch được duyệt. 

5.1.3. Đất chưa sử dụng 

Giồng Riềng là huyện khai thác khá tốt đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng 

cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cho phát triển sản xuất lúa. Dẫn 

tới đất chưa sử dụng giảm từ 1.599,97ha năm 2000 xuống còn 141,39ha năm 2005, 
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còn 28,14ha năm 2010 và đến năm 2017 trên địa bàn Huyện không còn đất chưa sử 

dụng, thực hiện đạt 100% quy hoạch được duyệt. 

5.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 

trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

5.2.1. Những thành quả đạt được 

- Quy hoạch sử dụng đất là công cụ quản lý và là cơ sở để xây dưṇg kế hoac̣h 

sử duṇg đất hàng năm để thưc̣ hiêṇ công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 

càng hiệu quả và chặt chẽ; bước đầu đã có sự gắn kết giữa các loại hình quy hoạch với 

quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tạo sự hợp lý trong quản lý và 

sử dụng quỹ đất.  

- Góp phần phát triển kinh tế và tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Nhiều công trình hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã và đang được đầu tư góp phần tạo động lực thúc đẩy 

kinh tế của Huyện. 

- Giải quyết từng bước vấn đề ô nhiễm môi trường. Di dời các cơ sở ô nhiễm 

vào khu công nghiệp tập trung. 

- Việc chuyển nhượng đất đai và xây dựng trái phép đã giảm đáng kể, haṇ chế 

tình trạng phân lô bán nền, đầu cơ đất đai. 

5.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

- Thời kỳ 2011-2015 là thời kỳ chuyển tiếp thực hiện từ Luật đất đai năm 2003 

sang Luật đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật nên Giồng Riềng cũng như các 

địa phương khác còn gặp nhiều lúng túng trong triển khai thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, dẫn tới thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt kết quả chưa cao. 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 mới 

được phê duyệt tháng 5/2015 nên thời gian tổ chức triển khai thực hiện chưa nhiều. 

Trong khi các thủ tục liên quan đến giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất… thường phải 

mất nhiều thời gian nên nhiều công trình, dự án phần lớn sẽ phải chuyển tiếp sang thực 

hiện sau năm 2020. 

- Công tác xây dựng, thông qua, xét duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn còn chậm 

đã ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây dựng các 

công trình, dự án. 

- Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất 

còn những hạn chế nhất định. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành có liên quan đến 

sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài mà chưa cân nhắc đầy đủ 

đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn 
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đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt.  

- Quản lý nhà nước về đất đai ở một số xa ̃chưa bám sát vào quy hoạch sử dụng 

đất. Các đối tượng sử dụng đất thiếu thông tin về QHSDĐ, hiểu biết pháp luật hạn chế, 

thậm chí không tuân thủ theo quy hoạch,… đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2017. 

- Công tác tuyên truyền phổ biến về việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đến người dân còn chưa tốt, nên nhiều đối tượng sử dụng đất chưa triển khai 

thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Việc đầu tư xây dựng các công trình còn phụ thuộc vào chủ đầu tư đăng ký dự 

án nên tiến độ triển khai các dự án chậm hơn so với quy hoạch (khu công nghiệp, cơ 

sở thể dục - thể thao, giáo dục – đào tạo, hệ thống giao thông….); công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng và công tác triển khai thực hiện các quy hoạch chưa đồng bộ, vẫn 

còn khó khăn về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công trình 

công cộng (nhất là việc cấp kinh phí không đúng tiến độ), dẫn tới chỉ tiêu đất phi nông 

nghiệp đạt thấp so với kế hoạch được duyệt. 

5.3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất kỳ tới 

Qua những kết quả đạt được và những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện 

quy hoạch sử dụng đất kỳ trước cho ta những bài học kinh nghiệm quý báu để thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới: 

- Trong quá trình lập quy hoac̣h, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cần bám sát 

định hướng quy hoạch sử dụng đất của cấp trên, tạo sự thống nhất trong quá trình triển 

khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất. 

- Trong công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, nhất là 

một số ngành liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp không nên nặng về định 

hướng lâu dài mà nên cân nhắc đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện để 

công tác dự báo nhu cầu sát với tình hình thực tiễn để việc thực hiện triển khai kế 

hoạch sử dụng đất đạt kết quả cao, tránh hiện tượng quy hoạch treo.  

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về quy hoạch sử dụng đất đến các đối tượng 

sử dụng đất được biết để thực hiện đúng pháp luật, đúng quy hoạch… Tăng cường 

công tác tuyên truyền về pháp luật đất đai sâu rộng đến người dân; tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 
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Phần II 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

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

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao 

thông để phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, nước ngọt, lao động và vị trí ở giữa 

vùng Tây Sông Hậu, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản 

xuất, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn 

định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng 

lên chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Phấn đấu đến năm 2020, huyện đạt 

tiêu chí nông thôn mới 1. 

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát như trên, cần tập trung phát triển kinh tế - 

xã hội theo các phương hướng sau: 

- Phát triển kinh tế - xã hội huyện Giồng Riềng phù hợp với định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm và 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. 

- Phát huy sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trước hết là nội lực đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, bền vững; nâng cao chất lượng tăng 

trưởng và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ yếu. 

- Tập trung đầu tư kết hợp hợp lý giữa đầu tư theo chiều rộng đi đôi với đầu tư 

theo chiều sâu, phát triển nông nghiệp chất lượng cao với mô hình sản xuất tổng hợp 

gắn với phát triển nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, 

cơ khí sửa chữa, các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển. 

- Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ tài 

nguyên môi trường để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, giảm dần 

tỷ lệ hộ nghèo, phát triển y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực gắn với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật 

tự an toàn xã hội. 

- Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, có giải pháp chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong bố trí quy hoạch, tập trung xây 

dựng kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch bố trí dân cư đô thị và nông thôn. 

                                                 

1
 Văn kiện Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện Giồng Riềng làn thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
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Trong những năm trước mắt, tập trung vào các khâu đột phá trọng điểm trong 

phát triển kinh tế - xã hội như sau: 

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực sản phẩm có lợi thế, có 

khả năng cạnh tranh cao: phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao với các 

sản phẩm chủ yếu như lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thuỷ sản, phát triển công nghiệp chế 

biến nông sản, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. 

- Đầu tư kết cấu hạ tầng đặc biệt là giao thông, thuỷ lợi, điện nước, hạ tầng xã 

hội. 

- Phát triển nhanh giáo dục đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực của huyện đáp ứng yêu cầu phát triển. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa nhanh các tiến bộ khoa học vào 

sản xuất nhất là trong nông nghiệp và thuỷ sản. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất 

- Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá vì vậy sử dụng đất phải mang lại hiệu quả 

cao lâu bền, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ 

và từng bước cải thiện môi trường.  

- Bố trí sử dụng đất không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn trước 

mắt, mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giai đoạn sau; đặc biệt đáp ứng yêu 

cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, phát 

triển nông nghiệp chất lượng cao với mô hình sản xuất tổng hợp và với các vùng phải 

chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn 

sau 2020. 

- Sử dụng đất tiết kiệm, thiết thực, hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng đầu cơ đất 

đai làm giảm hiệu quả sử dụng đất và phân tán nguồn lực đầu tư. Ưu tiên đất đai cho 

xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là cho các lĩnh vực và khu vực trọng điểm. Khai 

thác và phát huy cao thành quả xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường 

trục, cụm công nghiệp, trung tâm hành chính, khu dân cư đô thị và nông thôn để làm 

động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện, gắn với lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong phát triển đô thị và xây 

dựng nông thôn mới, đảm bảo sự hài hoà trong phát triển lãnh thổ trên phạm vi toàn 

huyện, ứng phó ngày càng tốt hơn với tác động của tình trạng biến đổi khí hậu - nước 

biển dâng và xây dựng các hồ chứa ở thượng nguồn sông Mê Kông. 

- Trong sử dụng đất nông nghiệp, cần tập trung cho tăng vụ trên đất lúa, chuyển 

đổi loại hình sử dụng đất theo hướng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện thâm 

canh, chuyên canh, luân canh 02 lúa - 01 màu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, 
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chuyển đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn để 

không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất một cách bền vững, đem lại thu nhập ổn 

định cho lao động ở nông thôn hiện và sẽ còn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu lao động xã 

hội trong giai đoạn trước mắt, góp phần quan trọng vào an ninh lương thực và thực 

phẩm cho cả nước. 

1.3. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

- Phát huy lợi thế của từng địa bàn gắn với nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất 

nông nghiệp thủy sản theo hướng thâm canh và ứng dụng công nghệ cao; đa dạng hóa 

các loại hình sử dụng đất theo hướng tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh cho nông thủy sản. 

- Ưu tiên đất cho xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các khu đô thị (mở rộng 

trung tâm TT. Giồng Riềng lên 300ha), hình thành các khu thương mại – dịch vụ, cơ 

sở sản xuất kinh doanh nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 

phòng, bảo vệ môi trường. Dành quỹ đất thỏa đáng để xây dựng các công trình hạ tầng 

có vai trò nối kết Giồng Riềng với bên ngoài, nhất là với các trung tâm kinh tế lớn 

trong và ngoài tỉnh. Cụ thể là các tuyến đường giao thông kết nối như: Quốc lộ 61, các 

tuyến đường tỉnh ĐT963, ĐT963B, ĐT963C; các tuyến đường huyện nối kết các xã và 

mạng lưới đường giao thông nông thôn; tuyến đường ống dẫn khí đốt Lô B – Ô Môn; 

các tuyến đường điện trung cao thế… 

- Lựa chọn mô hình để khuyến khích, tạo điều kiện về đất đai cho xây dựng các 

khu dân cư đẹp về kiến trúc, tốt về môi trường, phù hợp với điều kiện tự nhiên của 

từng vùng, kế thừa được các tinh hoa truyền thống kết hợp ứng dụng các thành tựu của 

kiến trúc hiện đại để tạo phong cách và nét đặc sắc cho dân cư trên địa bàn của huyện. 

- Có chính sách hỗ trợ để ngành nông nghiệp sử dụng có hiệu quả cao sản phẩm 

phụ của trồng trọt và chế biến, chất thải chăn nuôi và sinh hoạt vào sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh, tái tạo năng lượng để vừa ngăn chặn có hiệu quả ô nhiễm môi trường đất, 

nước, không khí, vừa cung cấp nguồn phân hữu cơ để bồi bổ độ phì nhiêu đất đai, hạn 

chế ô nhiễm, góp phần sử dụng bền vững tài nguyên đất đai.  

- Hướng sử dụng đất theo các khu chức năng được xác định như sau: 

+ Khu vực chuyên trồng lúa nước: Sẽ hình thành các vùng chuyên canh sản 

xuất lúa tập trung theo mô hình cánh đồng lớn đang triển khai trên địa bàn vùng 

ĐBSCL. Đồng thời tái cơ cấu sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 

09/01/2017. 

+ Khu vực rừng sản xuất: dự kiến xu thế sẽ giảm, do không cạnh tranh được với 

sản xuất lúa. Hơn nữa, đất rừng sản xuất ở Giồng Riềng do hộ gia đình, cá nhân quản 
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lý sử dụng nên khi hết chu kỳ khai thác và trong điều kiện thủy lợi đã được đầu tư, giá 

lúa được điều hành tốt để đảm bảo người dân có lãi trên 30% thì người dân sẽ chuyển 

đổi sang trồng lúa. Do đó, phát triển lâm nghiệp ở Giồng Riềng về lâu dài chủ yếu là 

chuyển sang trồng cây phân tán trên các bờ kênh rạch, trong vườn nhà để vừa bảo vệ 

môi trường vừa cung ứng gỗ cho xây dựng nhà cửa và công nghiệp chế biến gỗ. 

+ Khu đô thị - thương mại – dịch vụ: Từ nay đến năm 2020, tập trung xây dựng 

khu đô thị Giồng Riềng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, về lâu dài sẽ hình thành thêm 02 

đô thị mới là thị trấn Thuận Hưng và thị trấn Long Thạnh. Từng bước kêu gọi đầu tư 

để hình thành nên mạng lưới thương mại dịch vụ đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn huyện... 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

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

- Tỷ trọng các ngành kinh tế đến năm 2020 là Nông nghiệp (44,7%) - Dịch vụ 

(38,7%) - Công nghiệp (16,6%).  

- Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng 

bình quân 7,8%/năm. Trong đó: 

+ Nông – lâm – thủy sản tăng 3,7%/năm. 

+ Công nghiệp tăng 16%/năm. 

+ Xây dựng tăng 27%/năm. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 12.200 tỷ đồng. 

- Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt từ 3.000 USD trở lên (giá hiện hành). 

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

2.1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

a. Phương hướng và mục tiêu phát triển 

- Phương hướng phát triển: Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững gắn với 

xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông 

thôn. Phát triển vùng sản xuất tập trung thâm canh tăng vụ, tăng năng suất chất lượng, 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, gắn với xây 

dựng vùng nguyên liệu, chế biến, thị trường tiêu thụ, nâng hiệu quả trên đơn vị diện 

tích. Phát triển nông nghiệp đi đôi với phát triển nông thôn mới theo hướng văn minh 

hiện đại có kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản hoàn chỉnh, đời 

sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các loại hình kinh tế tập thể, tăng số lượng và chất lượng tổ hợp tác, HTX với các 

ngành nghề dịch vụ đa dạng. 
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- Mục tiêu phát triển: Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất khu vực nông lâm 

thuỷ sản đạt 3,7%, giá trị ngành nông nghiệp đến năm 2020 đạt trên 8.555 tỷ đồng. 

- Mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Năm 2017 đã có 11/18 xã đạt tiêu chí nông 

thôn mới, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 phấn đấu thực hiện thêm 07 xã (năm 

2018 công nhận 03 xã, năm 2019 công nhận 03 xã, năm 2020 công nhận 01 xã), hoàn 

thành chương trình quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

b. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp  

Tập trung thâm canh trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhằm tăng nhanh 

giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và phát triển bền vững. Chuyển đổi một số diện 

tích sang các mục đích phi nông nghiệp theo nhu cầu của các ngành, lĩnh vực. Trong 

đất sản xuất nông nghiệp sẽ tập trung khai thác đất vườn tạp sản xuất kém hiệu quả 

sang vườn chuyên cây ăn quả, chuyển sang sản xuất rau màu phục vụ nhu cầu của 

người dân và chuyển sang sản xuất lúa ở vùng có điều kiện phù hợp. 

Như vậy, đến năm 2020 đất sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì ở quy mô khoảng 

58 ngàn ha. Trong đó:  

- Đất trồng lúa khoảng 50.000-50.300ha, toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước. 

Trong sử dụng đất trồng lúa tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển vùng 

lúa chất lượng cao phục vụ cho nội địa cũng như xuất khẩu. Do đặc thù địa hình, bố trí 

mùa vụ phù hợp với biến đổi khí hậu, nhất là tình hình xâm nhập mặn, có thể bố trí 

thành hai vùng sản xuất như sau: 

+ Vùng sản xuất 3 vụ lúa/năm: Bố trí ở vùng Đông Bắc đường ĐT963, diện tích 

từ 38.000 – 39.000ha gồm các xã: Hòa Hưng, Hòa Lợi, Hòa An, Ngọc Hòa, Ngọc 

Thành, Ngọc Thuận, Ngọc Chúc, Thạnh Hưng, Thạnh Phước, Thạnh Lộc, Thạnh Bình, 

Thạnh Hòa, Hòa Thuận và TT. Giồng Riềng. Đây là vùng đất ít ngập lũ và vùng này 

có trên 60 HTX, 457 THT có bờ bao vững chắc, cống đập bơm tát ổn định sản xuất 3 

vụ lúa/năm. 

+ Vùng sản xuất 2 vụ lúa/năm: Gồm 5 xã còn lại nằm ven tuyến sông Cái Bé: 

Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Bàn Tân Định, Bàn Thạch với diện tích khoảng 

9.000 – 9.500ha. Vùng này mùa nước lũ cầm đồng ảnh hưởng thủy triều nước rút chậm; 

mùa khô nắng hạn kéo dài nước biển dâng theo tuyến sông Cái Bé nên có thể bị nước 

mặn xâm nhập sâu nội đồng, vùng này có 40 HTX, 356 THT có bờ bao vững chắc, cống 

đập bơm tát ổn dịnh sản xuất. Đây cũng là vùng sản xuất các giống chủ lực của huyện. 

- Đất chuyên trồng rau màu khoảng 700 – 750ha, trong đó sen ở Vĩnh Phú, 

Long Thạnh 250-300ha, vùng rau màu tập trung khoảng 160ha ở Long Thạnh, Thạnh 

Bình, Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh, Bàn Thạch, Thạnh Hòa; vùng rau ăn lá 50ha ở Thạnh 

Bình, TT. Giồng Riềng… 
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Ngoài ra, có thể phát triển sản xuất rau màu luân canh trên đất lúa, trong đó mở 

rộng diện tích đất trồng khoai lang trên ruộng lúa khoảng 520ha ở Long Thạnh, Vĩnh 

Thạnh và TT. Giồng Riềng; cây dưa hấu khoảng 600ha, hình thành các vùng trồng dưa 

hấu tập trung trên đất ruộng ở các xã Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, Ngọc Hòa, Ngọc 

Chúc, TT. Giồng Riềng; phát triển vùng trồng rau ở các xã Long Thạnh, Vĩnh Thạnh, 

Thạnh Hòa, Bàn Thạch, Ngọc Hòa và Thạnh Hưng, ngoài ra phát triển diện tích rau 

cac loại trên đất liếp vườn, bờ bao, bờ ruộng phân tán ở các xã, thị trấn. 

- Đất trồng cây lâu năm khoảng 6.000 – 6.200ha. Trong đó, xây dựng vùng 

chuyên canh đặc sản 1.200ha và vùng cây ăn trái đa canh tổng hợp 3.200-3.500ha tại 

các xã ven sông Cái Bé với các giống cây ăn trái có giá trị cao như Sầu Riêng, Măng 

Cụt, Vú Sữa, Xoài, Dâu, Sapoche, cam, bưởi.... Nhân rộng mô hình trồng tiêu quy mô 

200ha ở các xã Hòa Thuận, Ngọc Hòa, Hòa Hưng, Ngọc Chúc, Long Thạnh; còn lại là 

đất cây lâu năm trong vườn nhà của các hộ dân. 

c. Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 

Đất lâm nghiệp ở Giồng Riềng chủ yếu là đất rừng sản xuất ở khu vực các xã 

Thạnh Lộc, Thạnh Phước và Thạnh Hưng do có địa hình thấp trũng, đất bị phèn nặng 

nên người dân đã trồng tràm để vừa lấy gỗ vừa cải tạo đất. Theo công văn số 

1196/UBND-KTCN ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang về phân bổ chỉ tiêu 

sử dụng đất đến năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang thì diện tích đất rừng cần phải giữ lại trên địa bàn huyện Giồng Riềng là 872ha, 

như vậy chỉ tiêu đất rừng cấp tỉnh phân bổ cho huyện Giồng Riềng đến năm 2020 là 

phù hợp với diện tích rừng hiện có trên địa bàn Huyện. 

d. Định hướng sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 

Mở rộng các loại hình nuôi trồng thuỷ sản trên đất lúa, rừng tràm, nuôi trong 

vèo, ao mương, sông rạch, nâng dần hình thức nuôi quảng canh lên thâm canh để tăng 

năng suất, chất lượng. Các loại vật nuôi chủ yếu là cá các loại, ba ba, lươn...  

Đến năm 2020, diện tích nuôi thủy sản các loại như sau: 

- Nuôi trong ruộng, mương khoảng 3.200ha (tính vào đất sản xuất nông nghiệp). 

- Nuôi cá, ong mật trong rừng tràm khoảng 872ha (tính vào đất rừng sản xuất). 

- Nuôi cá trong vèo, trên sông khoảng 8.000 vèo (không tính đất). 

- Nuôi cá trong ao:  

+ Nuôi quảng canh khoảng 1.000ha (tính vào đất sông rạch, kênh mương);  

+ Nuôi thâm canh khoảng 10ha (tính vào đất chuyên nuôi trồng thủy sản). 

Riêng lĩnh vực chăn nuôi chủ yếu nuôi bằng hình thức gia trại, trang trại không 

tập trung, sử dụng đất vườn là chính nên không có nhu cầu bố trí quỹ đất tập trung để 

phát triển. 
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2.1.2.2. Khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ 

a. Quan điểm và mục tiêu phát triển 

- Quan điểm phát triển: 

+ Phát triển dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ 

trọng công nghiệp và dịch vụ, gắn với phát triển nông thôn mới. 

+ Phát triển đa dạng các loại hình tổ chức và phương thức hoạt động thương 

mại, phát triển các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh đồng thời phát 

triển các loại hình doanh nghiệp thương mại lớn với hệ thống phân phối hiện đại như 

siêu thị, trung tâm thương mại. 

+ Phát triển thương mại hàng hoá gắn kết với đầu tư, sản xuất và thương mại 

dịch vụ theo lộ trình cam kết quốc tế, đồng thời chú trọng đáp ứng nhu cầu ngày càng 

đa dạng của thị trường và người tiêu dùng trong nước. Phát triển hình thức mua bán 

tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng. 

+ Huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống bán 

buôn, bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, đại lý... đều khắp các xã trong 

huyện đảm bảo người dân mua bán trao đổi hàng hoá dễ dàng, thuận lợi. 

- Mục tiêu phát triển: 

+ Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2020 đạt 

trên 12.200 tỷ đồng theo giá hiện hành, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt từ 17% trở 

lên. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa từ 4.500 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ từ 7.600 

tỷ đồng trở lên. 

b. Nhu cầu sử dụng đất ngành dịch vụ 

Để đảm bảo các mục tiêu phát triển ngành dịch vụ đã được xác định trong quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, cần dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư xây dựng 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ nông thôn, mạng 

lưới xăng dầu... nhu cầu sử dụng đất từng lĩnh vực như sau: 

(1). Đất kêu gọi đầu tư sản xuất kinh doanh: Dành quỹ đất để kêu gọi đầu tư 

phát triển sản xuất kinh doanh như sau: 

- Bố trí quỹ đất kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 

xây dựng cơ sở xay xát, chế biến, lưu trữ lúa gạo và các cơ sở sản xuất khác với tổng 

quy mô khoảng 65ha, trong đó ở xã Thạnh Hưng khoảng 40ha và ở xã Hòa Thuận 

khoảng 25ha. 

- Xây dựng khu giết mổ tập trung tại TT. Giồng Riềng, diện tích 3ha. 

- Xây dựng nhà máy xay xát lau bóng gạo ở xã Thạnh Hưng 1,69ha. 
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- Đất sản xuất kinh doanh của Công ty Đại Ngọc ở xã Thạnh Hưng 1,6ha. 

(2). Trung tâm thương mại, siêu thị: Hiện tại huyện có 01 trung tâm thương mại 

ở TT. Giồng Riềng; dự kiến kêu gọi đầu tư 01 siêu thị ở khu Tây – TT. Giồng Riềng 

với quy mô 1,33ha và 01 siêu thị tại vị trí sân bóng đá cũ của huyện với quy mô 

0,99ha. 

(3). Khu thương mại dịch vụ: Xây dựng 03 khu thương mại dịch vụ tại trung 

tâm thị trấn Giồng Riềng với diện tích 3,86ha. Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 

2020 sẽ ưu tiên xây dựng Khu thương mại dịch vụ ở khu Tây – TT. Giồng Riềng với 

diện tích 1,76ha, giai đoạn sau năm 2020 sẽ tiếp tục xây dựng Khu dịch vụ 1 (0,98ha) 

và Khu dịch vụ 2 (1,12ha) tại khu đông Nam – TT. Giồng Riềng (theo đồ án điều 

chỉnh quy hoạch chung TT. Giồng Riềng). 

(4). Khu tài chính ngân hàng: Xây dựng Khu tài chính ngân hành 1 (0,96ha) và 

Khu tài chính ngân hàng 2 (0,98ha) ở khu Tây – TT. Giồng Riềng. 

(5). Hệ thống chợ: Hiện nay toàn Huyện có 18 chợ, dự kiến xây dựng mới 06 

chợ với tổng diện tích tăng thêm khoảng 1,82ha. Bao gồm: Chợ Vĩnh Phú 0,3ha, chợ 

Thạnh Hòa 0,34ha, chợ Thạnh Bình 0,3ha, chợ ấp Thạnh Hiệp - Thạnh Lộc 0,34ha, 

chợ khu Tây – TT. Giồng Riềng 0,54ha, chợ đêm (khu Đông Nam – TT. Giồng Riềng) 

1,2ha. Như vậy, đến năm 2020 toàn huyện Giồng Riềng có 24 chợ. 

(6). Mạng lưới cửa hàng xăng dầu: Hiện trạng có 62 cửa hàng xăng dầu nhưng 

đa phần có diện tích nhỏ nằm xen cài trong các tuyến dân cư. Trong những năm tới 

tiếp tục kêu gọi đầu tư mới 18 cửa hàng xăng dầu, phân bố trên các tuyến lộ giao thông 

đi các xã, với quy mô chiếm đất khoảng 1.000m2/cửa hàng. 

Như vậy, đến năm 2020 đất dành cho lĩnh vực dịch vụ là 108,1ha.  

2.1.2.3. Khu vực kinh tế công nghiệp 

Theo định hướng mới về quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tỉnh 

Kiên Giang, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 trên địa bàn huyện Giồng Riềng sẽ 

không xây dựng các khu, cụm công nghiệp, giai đoạn sau năm 2020 sẽ đầu tư xây 

dựng cụm công nghiệp Thạnh Hưng với diện tích 50ha. Như vậy, khu vực kinh tế công 

nghiệp trên địa bàn huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 chủ yếu là phát triển 

các hình thức tiểu thủ công nghiệp nhỏ. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành 

công nghiệp đạt trên 1.500 tỷ đồng (tăng trưởng 16% trở lên), giá trị sản xuất ngành 

xây dựng đạt trên 2.400 tỷ đồng (tăng trưởng trên 27%). 

2.1.2.4. Chỉ tiêu dân số, lao động, việc làm và thu nhập 

- Dân số: Thực hiện tốt các biện pháp KHHGD để từng bước đưa tỷ lệ tăng dân 

số tự nhiên về mức sinh thay thế, để đến năm 2020 dân số đạt 235.000 người. Nâng 
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cao chất lượng dân số bằng việc tăng tuổi thọ trung bình, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh 

dưỡng dưới 5 tuổi, tăng chiều cao... 

- Lao động, giải quyết việc làm: Dự kiến đến năm 2020 số lao động làm việc 

trong các ngành kinh tế của huyện là 125.669 người. Cơ cấu lao động chuyển dịch 

theo hướng tăng tỷ trọng lao động công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Đến năm 2020 

tỷ trọng lao động nông nghiệp – công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là 74,3% - 5,9% - 

19,8%. Hàng năm giải quyết việc làm cho 1.500 – 2.000 người, giảm tỷ lệ lao động 

chưa có việc làm còn 2,5% - 1,5%. Tăng cường đào tạo để năng cao trình độ cho 

người lao động để đến năm 2020 tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 60%, trong đó tỷ lệ 

lao động được đào tạo nghề 35,4% - 48,2%. 

- Thu nhập: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD trở lên 

(theo giá hiện hành). 

2.1.3. Chỉ tiêu phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

2.1.3.1. Chỉ tiêu phát triển đô thị 

Theo lộ trình phát triển đô thị đã được phê duyệt tại quyết định số 1180/QĐ-

UBND ngày 02/6/2010 của UBND tỉnh Kiên Giang về phê duyệt quy hoạch xây dựng 

vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 đã xác định trên địa bàn Giồng Riềng sẽ hình 

thành các đô thị sau: 

- Thị trấn Giồng Riềng: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng trên ranh giới hành chính 

thị trấn hiện hữu với quy mô diện tích là 2.272,95ha, dân số hiện trạng khoảng 17,5-

18,0 ngàn người. Trong tương lai sẽ đầu tư mở rộng khu trung tâm thị trấn lên 300ha, 

quy mô dân số năm 2020 khoảng 25.000 – 30.000 người. Tính chất đô thị là trung tâm 

huyện lỵ, đô thị dịch vụ, chế biến nông sản. 

- Về lâu dài sẽ thành lập thị trấn Thuận Hưng, với diện tích khoảng 597,59ha, 

dân số khoảng 10.000 người, khu trung tâm thị trấn có diện tích khoảng 157ha. Ngoài 

ra, hình thành thị trấn Long Thạnh với diện tích khoảng 2.238,23ha, dân số khoảng 

10.000 người, khu trung tâm thị trấn có diện tích khoảng 100ha. 

2.1.3.2. Chỉ tiêu phát triển các khu dân cư nông thôn 

 - Quy mô dân số nông thôn: Với dự báo dân số của Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 huyện Giồng Riềng có 235.000 dân; trong đó dân 

số 03 đô thị khoảng 45.000-50.000 ngàn người thì dân số nông thôn còn lại khoảng 

185.000-190.000 người, chiếm khoảng 79-81% dân số toàn huyện. Như vậy, về lâu dài 

tỷ lệ dân cư nông thôn sẽ giảm do di dân cơ học sang đô thị và chia tách xã thành thị 

trấn. Nhu cầu phát triển các khu dân cư nông thôn là không lớn mà chủ yếu là đầu tư 

CSHT vào các khu dân cư trung tâm đã được quy hoạch và bố trí dọc các tuyến lộ 

chính trong xã. Định hướng phát triển các khu dân cư nông thôn như sau: 
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 + Xây dựng các điểm dân cư nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới, 

thực sự trở thành các trung tâm giao lưu thương mại, dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, điểm tựa 

để kích thích phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.  

 + Bố trí dân cư nông thôn tại các khu dân cư nông thôn ở trung tâm cụm xã, 

trung tâm xã đã được quy hoạch và các tuyến dân cư nông thôn dọc theo các tuyến lộ 

giao thông chính gắn với vùng sản xuất nông nghiệp. Hoàn chỉnh đầu tư tuyến dân cư 

vượt lũ giai đoạn 2.  

 + Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng trong các khu dân cư, tổ chức phát triển sản 

xuất, nâng cao đời sống để đến năm 2020 có 100% các xã đạt tiêu chí nông thôn mới 

và huyện trở thành huyện nông thôn mới. 

Với định mức sử dụng đất ở nông thôn được quy định tại công văn 

5763/BTNMT ngày 25/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường từ 30-65m2/người 

cho khu vực đồng bằng (trung bình ở Giồng Riềng khoảng 50m2/người) thì nhu cầu 

đất ở nông thôn đến năm 2020 ở Giồng Riềng khoảng 950-1.100ha. 

2.1.4. Nhu cầu sử dụng đất phát triển cơ sở hạ tầng  

2.1.4.1. Giao thông 

Định hướng xây dựng mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện hợp lý liên hoàn, 

thông suốt gồm các trục dọc và ngang nối với vùng kinh tế, trung tâm xã, liên ấp, các 

khu dân cư, các vùng chuyên canh; đồng thời kết nối với hệ thống đường tỉnh, TW 

trên địa bàn. 

Hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống giao thông nông thôn theo nội dung quy hoạch: 

Đến năm 2025 có 100% tuyến ĐH, 100% tuyến đường về trung tâm xã, đường trục xã, 

liên xã, 80% đường giao thông liên ấp được bê tông hóa. 

- Quốc lộ 61: Hiện tại trên địa bàn huyện có tuyến Quốc lộ 61, đoạn qua huyện 

dài 5,4km, sẽ được nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III, 2 làn xe, mặt 

đường BTN, đảm bảo công trình kiên cố, cao độ nền đường phù hợp với quy hoạch 

thoát lũ. Sau 2020, tuyến trùng với đường Hồ Chí Minh. Giai đoạn sau năm 2020 sẽ 

đầu tư nâng cấp tuyến QL 61 thành đường Hồ Chí Minh, đạt tiêu chuẩn đường cấp I-

ĐB, mặt đường BTN.  

- Cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu: Đây là một trong 8 tuyến đường cao tốc 

ở khu vực phía Nam đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định 1327/QĐ-TTg. Lộ 

trình toàn tuyến dài 225 km, từ núi Xoa Ảo (thị xã Hà Tiên) chạy trùng với Hành lang 

ven biển phía Nam đến km 106+200, sau đó chạy song song về phía Bắc của QL.61 

đến huyện Gò Quao dài 145 km, sau 2020 đầu tư đạt quy mô 4 làn xe. Đoạn đi qua địa 

bàn huyện dài 15 km, điểm đầu ranh huyện Châu Thành, điểm cuối giáp ranh huyện 

Gò Quao.  
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- Đường tỉnh: Đầu tư nâng cấp 03 tuyến đường tỉnh hiện hữu sau: 

(1). ĐT.963 (Giồng Riềng-Tân Hiệp): Đoạn qua địa bàn huyện dài 28,5 km, 

điểm đầu xã Hòa Thuận-H.Giồng Riềng (giáp Tp.Vị Thanh), điểm cuối cầu Gò Tuất 

(ranh huyện Tân Hiệp). Quy hoạch đến 2020, đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB, mặt BTN, 

rộng 7m, nền 9m, lộ giới cắm trước theo tiêu chuẩn cấp III là 45m. Định hướng sau 2020, 

nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III-ĐB. 

(2). ĐT.963B: Đoạn qua địa bàn huyện dài 27,8km,  quy hoạch từ nay đến năm 

2020 nâng cấp, mở rộng đoạn từ ĐT.963 đến ranh Cần Thơ dài 17,6 km đạt tiêu chuẩn 

đường cấp V-ĐB, mặt 5,5m, nền 7,5m; đoạn còn lại dài 11,6 km, điểm đầu km 

78+688-QL.61, điểm cuối giao ĐT.963. Gồm: 10,2 km đường hiện hữu và mở mới 1,4 

km đoạn tránh thị trấn Giồng Riềng. Quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB, mặt rộng 

7m, nền 9m. Riêng lộ giới toàn tuyến sẽ được cắm trước theo tiêu chuẩn cấp III là 

45m. Định hướng sau 2020, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III-ĐB. Ngoài ra, 

mở mới tuyến ĐT.963B nối dài 1,0 km đoạn tránh trung tâm xã Long Thạnh, rộng mặt 

17m, nền 20m, sẽ được ưu tiên đầu tư trong năm 2019. 

(3). ĐT.963C: Đoạn đi qua địa bàn huyện dài 12,5 km, điểm đầu ranh xã Định 

An-Gò Quao, điểm cuối ĐT.963B. Từ nay đến 2020, tiếp tục nâng cấp đoạn từ ranh xã 

Định An-Gò Quao đến UB xã Vĩnh Thạnh dài 6,9 km, duy tu bảo dưỡng đoạn còn lại, 

đạt tiêu chuẩn đường cấp VI-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 3,5m, nền 6,5m (riêng đoạn đi 

qua trung tâm xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú đầu tư mặt đường 05m). Định hướng sau 

2020, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB, lộ giới 32m. 

(4). ĐT.963D: Được nâng cấp từ đường ĐH. Hòa Lợi, tổng chiều dài 18,8km, 

chạy qua địa bàn 03 xã Hòa Lợi, Hòa Hưng và Hòa Thuận từ ranh Cần Thơ đến huyện 

Gò Quao, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường cấp IV-ĐB, mặt láng nhựa, rộng 7,0m, nền 

9,0m, lộ giới 32m. 

 Sau năm 2020 dự kiến mở mới tuyến đường tỉnh ĐT.DK.03 (Châu Thành-

Giồng Riềng) đoạn qua huyện dài 17,3km, quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV-ĐB. 

- Đường huyện: Định hướng chung đến năm 2030 toàn bộ hệ thống đường 

huyện đạt tối thiểu là cấp V-ĐB, mặt LN, rộng 5,5m, nền 7,5m, hành lang an toàn mỗi 

bên 9m, đất bảo vệ, bảo trì đường bộ mỗi bên 1m, lộ giới 30m. Trước mắt, trong điều 

kiện khó khăn các tuyến đường huyện hiện hữu và mở mới có thể đạt tiêu chuẩn cấp 

VI-ĐB, mặt nhựa hoặc BTXM rộng 3,5m, nền 6,5m. 

+ Nâng cấp tuyến đường ĐH. Hòa Lợi thành đường ĐT.963D. 

+ Đối với 09 tuyến hiện hữu: Từ nay đến 2020, duy tu bảo dưỡng các tuyến mặt 

lộ nhựa, tập trung đầu tư tuyến còn mặt đường đất. Sau 2020, nâng cấp, mở rộng các 

tuyến đạt cấp quy hoạch. 
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+ Đối với các tuyến mở mới, kéo dài: Giai đoạn  từ nay đến năm 2020, kéo dài 

3 tuyến hiện hữu là: ĐH. Hòa An được nối dài thêm 3,2km từ UBND xã Hòa An đến 

kên KH7; ĐH. Hòa Thuận được nối dài thêm 2,0km từ xã UBND xã Hòa Thuận đến 

ranh huyện Gò Quao; ĐH. Bàn Thạch được nối dài thêm 5,1km từ UBND xã Bàn 

Thạch đến QL61. Đồng thời mở mới 4 tuyến: 

(1). ĐH.GR.DK.01 (ĐH.Kênh KH5): Tổng chiều dài 12,1km, chạy qua các xã 

Ngọc Chúc, Hòa Thuận, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, điểm đầu giao ĐT.963, điểm cuối 

ranh huyện Gò Quao, trên cơ sở nâng cấp 8,2 km đường xã hiện hữu và mở mới một 

số đoạn tuyến. 

(2). ĐH.GR.DK.02 (ĐH.Ngọc Thành-Thạnh Hưng): Dài 7,4km, được nâng cấp 

hoàn toàn từ các tuyến đường xã hiện hữu. Điểm đầu giao ĐH.Ngọc Thành, điểm cuối 

giao ĐT.963B. 

(3). ĐH.GR.DK.03 (ĐH.Ngọc Chúc-Hòa An): Có tổng chiều dài 13,4km, được 

nâng cấp từ 11km đường xã hiện hữu và 2,4km đường mở mới. Chạy qua các xã Ngọc 

Chúc, Ngọc Thành, Ngọc Thuận và Hòa An, điểm đầu kênh Lộ Mới, điểm cuối giao 

ĐH.GR.DK.04. 

(4). ĐH.GR.DK.04 (ĐH.Kênh KH7): Dài 13km, điểm đầu giao ĐT.963, điểm 

cuối ranh Tp. Cần Thơ, đi qua địa phận xã Ngọc Hòa-Hòa An-Hòa Lợi, được nâng cấp 

từ đường xã hiện hữu. 

Bảng 13: Quy hoạch mạng lưới giao thông bộ đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Số 

thứ 

tự 

  Hiện trạng Năm 2017 QH đến năm 2020 

Hạng mục Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

  

  

  Toàn Huyện 1.041,40     1.003,57 1.081,06     1.147,33 

I Quốc lộ 5,40     6,48 5,40     6,48 

1 QL 61 5,40 12,0 42,0 6,48 5,40 12,0 50,0 6,48 

II Đường tỉnh 68,80     48,93 90,00     87,74 

1 ĐT 963 28,50 7,0 17,5 19,95 28,50 9,0 45,0 25,65 

2 
ĐT 963B (Bến Nhứt - Giồng Riềng 

- Thạnh Phước) 
27,80 7,5 17,5 20,85 29,20 12,0 45,0 35,04 

- ĐT 963B (đoạn nối dài)         1,00 20,0 45,0 2,00 

3 
ĐT 963C (Định An - Vĩnh Phú - 

Vĩnh Thạnh) 
12,50 6,5 17,5 8,13 12,50 6,5 32,0 8,13 

4 ĐT 963D         18,80 9,0 32,0 16,92 

III Đường huyện 88,60     53,16 126,00     81,00 

1 ĐH. Hoà Lợi 18,80 6,0   11,28 Nâng cấp thành ĐT.963D 

2 ĐH. Hoà An 3,20 6,0   1,92 6,40 6,5 30,0 4,16 

3 ĐH. Ngọc Thuận 12,20 6,0   7,32 12,20 6,5 30,0 7,93 

4 ĐH. Ngọc Thành 5,40 6,0   3,24 5,40 6,0 30,0 3,24 

5 ĐH. Thạnh Lộc 12,60 6,0   7,56 12,60 6,0 30,0 7,56 
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Số 

thứ 

tự 

  Hiện trạng Năm 2017 QH đến năm 2020 

Hạng mục Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

Chiều 

dài 

(km) 

Rộng 

nền 

(m) 

Lộ 

giới 

(m) 

Diện 

tích 

(ha) 

  

  

6 ĐH. Hoà Thuận 3,70 6,0   2,22 5,70 6,5 30,0 3,71 

7 ĐH. Thạnh Hoà 17,30 6,0   10,38 17,30 6,5 30,0 11,25 

8 ĐH. Bàn Thạch 3,00 6,0   1,80 8,10 6,5 30,0 5,27 

9 ĐH. Trâm Bầu 9,30 6,0   5,58 9,30 6,5 30,0 6,05 

10 ĐH. Thới Quản 3,10 6,0   1,86 3,10 6,5 30,0 2,02 

11 ĐH.GR.DK.01 (ĐH. Kênh KH5)         12,10 6,5 30,0 7,87 

12 
ĐH.GR.DK.02 (ĐH. Ngọc Thành - 

Thạnh Hưng) 
        7,40 6,5 30,0 4,81 

13 
ĐH.GR.DK.03 (ĐH. Ngọc Chúc - 

Hoà An) 
        13,40 6,5 30,0 8,71 

14 ĐH.GR.DK.04 (ĐH. Kênh KH 7)         13,00 6,5 30,0 8,45 

IV Bến xe       0,06       1,36 

1 Bến xe Giồng Riềng (hiện hữu)       0,06       0,06 

2 Bến xe khách dự kiến (Ngọc Hòa)        0,74 

3 
Bến xe huyện dự kiến (Khu Tây Thị 

trấn) 
              0,56 

V Đường xã 878,60     894,95 859,66     970,75 

- Đường xã: 

+ Đối với các tuyến trục chính và liên xã, đề xuất quy hoạch đạt tối thiểu loại B 

theo cấp đường giao thông nông thôn, mặt rộng 2,5m, lề đường mỗi bên 1,25m, nền 

5,0m, kết cấu mặt đường bê tông; 

+ Đối với những tuyến trục ấp còn lại quy hoạch đạt loại B hoặc loại C (mặt 

rộng 2,0m, nền 3,0m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m); 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tập trung đầu tư nâng cấp trên các tuyến 

đường xã hiện hữu để đạt chuẩn theo quy hoạch; nâng cấp 49,9km đường xã thành 

đường huyện trong giai đoạn 2016-2020; mở mới 15 tuyến với tổng chiều dài 

30,96km, trong đó xã Bàn Tân Định 06 tuyến, dài 9,9km; xã Long Thạnh 04 tuyến dài 

4,36km; xã Thạnh Bình 01 tuyến, dài 4,0km; xã Thạnh Lộc 01 tuyến, dài 2,1km; xã 

Bàn Thạch 02 tuyến, dài 5,6km; xã Hòa An 02 tuyến, dài 5,0km. Như vậy, đến năm 

2020 tổng chiều dài đường xã là 859,66km, giảm 18,94km; trong đó bao gồm 53,78km 

đường nội thị và 805,88km đường nông thôn. 

Bến bãi đậu xe: Chuyển bến xe hiện hữu thành bến xe buýt; quy hoạch mới bến 

xe huyện ở khu Tây thị trấn Giồng Riềng với diện tích 0,39ha; bến xe khách dự kiến ở 

xã Ngọc Hòa 0,74ha. 

 Tổng nhu cầu sử dụng đất giao thông đến năm 2020 là 1.147,33ha, tăng 

143,76ha so với năm 2017. 
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2.1.4.2. Truyền dẫn năng lượng 

- Mạng lưới điện: Trong thời giai qua, trên địa bàn huyện đã xây dựng xong 

tuyến đường điện 110kV Giồng Riềng – Gò Quao với chiều dài khoảng 25km, góp 

phần hoàn thiện hệ thống đường điện trên địa bàn, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện hiện nay 

trên địa bàn huyện đạt 98,42%, đạt theo tiêu chí nông thôn mới. 

- Đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn: Đoạn chạy qua huyện Giồng Riềng dài 

26,26km, chạy qua địa bàn 05 xã là Bàn Thạch, Thạnh Hòa, Thạnh Bình, Thạnh Lộc, 

Thạnh Hưng, diện tích thu hồi đất vĩnh viễn là 26,26ha. 

Như vậy, nhu cầu đất truyền dẫn năng lượng đến năm 2020 là 27,16ha, tăng 

26,26ha so với năm 2017. 

2.1.4.3. Thuỷ lợi và cấp thoát nước 

(1) Thuỷ lợi 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch 

thuỷ lợi vùng Tây sông Hậu theo hướng đa mục tiêu, kiểm soát lũ, ngăn mặn, ngọt 

hoá, thau chua xổ phèn và phục vụ đa ngành sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ 

sản, cấp nước sinh hoạt và công nghiệp – dịch vụ. Phát triển hệ thống thuỷ lợi gắn với 

bố trí dân cư, phát triển mạng lưới giao thông. 

- Mục tiêu giải pháp cụ thể là: Nạo vét các hệ thống kênh cấp 1 nối liền sông 

Hậu để cung cấp nước ngọt trên địa bàn huyện, đầu tư hoàn thiện kênh cấp 2,3 và kênh 

thuỷ lợi nội đồng. Nạo vét 2 bên bờ sông Cái Bé (những đoạn còn thấp bị ngập) kết 

hợp với giao thông nông thôn đạt cấp III ĐTNĐ. Quy hoạch cánh đồng lớn có bờ bao 

chủ động sản xuất 3 vụ lúa/năm từ 90% tổng diện tích sản xuất lúa – màu kết hợp xây 

dựng cống đập và trạm bơm điện. 

- Công trình thuỷ lợi chủ yếu: Đề nghị TW đầu tư hệ thống đê sông Cái Bé, nạo 

vét hệ thống kênh cấp 1 đạt tiêu chuẩn cấp V, luồng 15 m, sâu 2,2 m: Thị Đội, Thốt 

Nốt, Thác Lác - Ô Môn, KH7, KH 5, Chưng Bầu, KH6, KH8, KH9, KH3, công trình 

dự án thủy lợi Ô Môn – Xà No gồm 6 cống hở và 5 cống ngầm, 19 kênh cấp 2. Nạo 

vét thường xuyên các tuyến giao thông đường thủy. Ngân sách tỉnh huyện đầu tư hệ 

thống kênh cấp 2: giai đoạn 2016 – 2020 nạo vét 80 kênh – 271,5 km. Đầu tư kiên cố 

hóa cống, đập ở những khu quy mô sản xuất lớn đến năm 2020 xây dựng 280 cống, 

đập. Xây dựng kè chống xói lỡ (giai đoạn 2) với diện tích chiếm đất khoảng 0,2ha 

thuộc 2 xã là Ngọc Chúc và Ngọc Hòa. 

Quỹ đất cho phát triển thủy lợi cơ bản đã được thống kê vào hiện trạng, với 

tổng diện tích kênh mương thủy lợi toàn huyện là 3,63ha và 2.981,07ha đất sông suối, 

nên sử dụng đất thủy lợi trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là nạo vét các tuyến 

kênh, đầu tư công trên diện tích thủy lợi, sông suối hiện có. 
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(2) Cấp nước 

- Nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy nước TT. Giồng Riềng, đạt công suất 

3.200 m3/ngày, xây dựng nhà máy nước Thuận Hưng sau khi chia huyện để phục vụ 

nhu cầu nước cho thị trấn Thuận Hưng và một số xã lân cận, công suất 1.800 m3/ngày. 

Sử dụng nguồn từ nhà máy nước sông Hậu II bằng hệ thống đường ống Φ600 và Φ400 

nối từ nhà máy đến các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang. 

- Cấp nước nông thôn: Đầu tư cụm cấp nước xã Thạnh Hưng công suất 180 

m3/ngày, Ngọc Thuận công suất 120 m3/ngày, Vĩnh Phú công suất 80 m3/ngày, Bàn 

Tân Định công suất 180 m3/ngày, Hoà Hưng công suất 200 m3/ngày, TT. Giồng Riềng 

công suất 100 m3/ngày. Để đến năm 2020 có 20 cụm cấp nước cụm xã công suất 2.030 

m3/ngày. Ngoài ra tiếp tục đầu tư hệ thống giếng khoan và xây dựng bể nước mưa đến 

năm 2020 có 15.000 giếng và 30.000 bể chứa nước mưa. 

Nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các trạm cấp nước là không đảng kể và chủ 

yếu sử dụng quỹ đất trong khu trụ sở UBND xã để xây dựng trạm cấp nước cho các 

xã; chỉ riêng Nhà máy nước Thuận Hưng sẽ được xây dựng trong khu đô thị Thuận 

Hưng với diện tích chiếm đất là 0,48ha, trạm cấp nước xã Vĩnh Thạnh 0,13ha, trạm 

cấp nước xã Thạnh Phước 0,15ha, trạm cấp nước xã Thạnh Lộc 0,03ha, trạm cấp nước 

xã Thạnh Bình 0,5ha, trạm cấp nước TT. Giồng Riềng (khu Đông Bắc thị trấn) 2,9ha. 

(3) Về thoát nước và xử lý nước thải: 

- Các thị trấn, khu đô thị sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chung, sau đó 

được thu gom về các trạm để xử lý. Đối với cụm công nghiệp xây dựng hệ thống nước 

thải, nước mưa riêng, nước thải được thu gom về trạm để xử lý. Nước thải bệnh viện 

phải xử lý bằng trạm làm sạch riêng đạt giới hạn B của TCVN 7222.2002 để khử trùng 

sau đó mới xả ra nguồn tiếp nhận. Các cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát 

nước chung, nước thải xử lý cục bộ qua bể tự hoại theo hệ thống cống chung xả ra 

sông rạch. Các khu dân cư phân tán vận động nhân dân xây dựng nhà vệ sinh theo hình 

thức tự thấm, dội nước và hệ thống tiêu thoát phù hợp với điều kiện sống nhưng phải 

đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. 

- Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các trạm xử lý nước thải: trong giai đoạn từ 

nay đến năm 2020, tập trung xây dựng 03 trạm xử lý nước thải tại thị trấn Giồng Riềng 

với quy mô chiếm đất 0,93ha. 

2.1.4.4. Bưu chính – viễn thông 

- Thực hiện nhanh phổ cập các dịch vụ bưu chính viễn thông có chất lượng trên 

toàn huyện, hoàn thiện mạng lưới điểm phục vụ, trạm viễn thông cung cấp dịch vụ đa 

dạng.  
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- Đa dạng hoá dịch vụ đến tất cả các bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã, phát 

triển bưu chính theo hướng hoàn thiện chất lượng phục vụ. 

- Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội, phủ đến các xã, ấp với thông lượng lớn, tốc độ chất lượng cao, phổ 

cập các dịch vụ viễn thông và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới. 

- Mục tiêu: tăng số lượng bưu cục cấp 2, 3 là 4 bưu cục, số điểm phục vụ 50 

điểm năm 2020, bán kính phục vụ 2,38 km, các xã đều có điểm bưu điện văn hoá xã. 

Mật độ điện thoạt đạt 60 máy/100 dân năm 2020. 

- Các dự án viễn thông sẽ do các doanh nghiệp thuê đất của dân để xây dựng. 

2.1.4.5. Văn hoá – thể thao – di tích lịch sử 

(1). Văn hóa – thể thao 

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá”, gắn với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương 

Bác Hồ vĩ đại” và với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn 

minh. Trong đó chú trọng xây dựng tình đoàn kết xóm làng, gia đình hạnh phúc, 

không để xảy ra nạn bạo lực gia đình, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động 

và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao quần chúng. 

- Tích cực tranh thủ và huy động mọi nguồn lực từ nhiều nguồn bằng nhiều 

hình thức thích hợp xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục thể thao ở các trung tâm 

huyện, xã. Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Riềng trong khu hành 

chính phía Tây thị trấn. Đẩy mạnh hơn nữa xã hội hoá phong trào văn hoá, văn nghệ 

thể dục thể thao theo hướng mỗi xã, thị trấn có sân và đội bóng đá, bóng chuyền, đội 

văn nghệ; mỗi ấp, khu vực có đội bóng chuyền hoạt động thường xuyên và có chất 

lượng. Tiếp tục đầu tư mở rộng cụm loa không dây, bảo đảm cơ bản dân cư trong 

huyện nghe được thông tin của Đài truyền thanh huyện. 

- Nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa: Trong giai đoạn từ nay đến năm 

2020, xây dựng trung tâm văn hóa xã Bàn Tân Định 0,3ha (đã xây dựng năm 2018); 

dành quỹ đất xây dựng trung tâm văn hóa dự trữ 4,0ha, xây dựng quảng trường và 

công viên cây xanh trong khu hành chính thị trấn Giồng Riềng (khu Tây thị trấn) với 

quy mô diện tích khoảng 4,49ha. Ngoài ra, dành quỹ đất xây dựng nhà bia tưởng niệm  

anh hùng ở 14 xã anh hùng với diện tích khoảng 0,05ha/xã. Như vậy, đất cơ sở văn 

hóa đến năm 2020 là 13,29ha, tăng 9,49ha so với năm 2017. 

- Nhu cầu sử dụng đất xây dựng thể dục – thể thao: Giai đoạn từ nay đến năm 

2020, tập trung xây dựng sân bóng đá huyện Giồng Riềng tại xã Ngọc Chúc với diện 

tích 3,45ha, vị trí của sân bóng đá cũ sẽ được chuyển sang đất thương mại dịch vu để 

xây dựng siêu thị; ngoài ra, cần dành quỹ đất để xây dựng sân bóng đá cho 15 xã chưa 
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có sân bóng để đạt tiêu chí nông thôn mới, quy mô diện tích mỗi sân bóng đá khoảng 

1,08ha (cụ thể từng xã được thể hiện trong biểu 10/CH ở phần phụ lục); dành quỹ đất 

TDTT dự trữ khoảng 3,0ha. Như vậy, đất cơ sở thể dục – thể thao đến năm 2020 là 

31,43ha, tăng 22,65ha so với năm 2017. 

(2). Di có tích lịch sử - văn hóa 

Đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tiếp tục quan 

tâm đúng mức việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, các 

giá trị văn hóa tiêu biểu, các môn thể thao tiêu biểu như đờn ca tài tử, ca múa lâm thol, 

đua ghe ngo... Từng bước nâng cấp di tích lịch sử Mai Thị Nương lên di tích Quốc gia. 

Tích cực triển khai phục dựng di tích căn cứ Huyện ủy trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ, các bia chiến thắng, bia căm thù để bảo tồn, khai thác phục vụ khách tham 

quan du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Bố trí sử dụng đất di tích lịch sử - văn hóa như sau: 

- Nhà bia tưởng niệm AHLS Mai Thị Nương (TT. Giồng Riềng): 0,16ha. 

- Khu căn cứ kháng chiến huyện ủy (Hòa Thuận): 5,0ha và 04 điểm ở 04 xã: 

Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Hòa Hưng, mỗi điểm 0,05ha. 

Tổng nhu cầu sử dụng đất di tích ở Giồng Riềng đến năm 2020 là 8,34ha, tăng 

5,36 so với năm 2017. 

2.1.4.6. Y tế 

Tập trung đầu tư trang thết bị và củng cố đội ngũ nhân lực trong ngành y tế, để 

phục vụ tốt hơn yêu cầu về khám, chữa bệnh cho người dân. Phấn đấu tỷ lệ giường 

bệnh/ vạn dân và bác sỹ/vạn dân đạt 31,9 giường và 8,4 bác sỹ vào năm 2020.  

- Tuyến huyện: Mở rộng bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng từ 2,0ha lên 

2,1ha, tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế và đội ngũ nhân lực y tế cho bệnh viện, 

thành lập thêm các khoa cần thiết, đảm bảo đủ giường bệnh cho bệnh nhân. Sắp xếp tổ 

chức, nâng cao vai trò hoạt động của Trung tâm y tế Giồng Riềng trong việc chỉ đạo 

công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu. … 

+ Dành quỹ đất y tế dự trữ với quy mô diện tích khoảng 1,84ha. 

- Tuyến xã: Hiện nay tất cả các xã, thị trấn đều đã có trạm y tế. Trong những 

năm tới tập trung sửa chữa, nâng cấp các trạm y tế đã xuống cấp, đồng thời cần mua 

sắm các trang thiết bị y tế cần thiết để thuận tiện trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân. 

Tổng nhu cầu đất cơ sở y tế đến năm 2020 là 6,73ha, tăng 1,94ha so với hiện 

trạng năm 2017. 
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2.1.4.7. Giáo dục – đào tạo 

- Tiếp tục thực hiện đổi mới chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân 

trí trong huyện ngang bằng với trình độ chung của tỉnh và vùng ĐBSCL. Sắp xếp, quy 

hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp các cấp, nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn 

quốc gia, mở mới một số trường ở một số địa bàn dân cư, thực hiện có hiệu quả đề án 

phổ cập giáo dục cho trẻ em dưới 5 tuổi, tăng tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp 

THPT, hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh bỏ học. Duy trì kết quả phổ cập tiểu học và 

THCS tiến tới phổ cập THPT. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, bổ sung số lượng 

giáo viên còn thiếu, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Tăng cường 

công tác hướng nghiệp dạy nghề, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của trung 

tâm giáo dục thường xuyên, hội khuyến học từ huyện đến cơ sở và trung tâm học tập 

cộng đồng các xã, thị trấn. 

 - Về xây dựng hệ thống trường lớp: Quy hoạch, sắp xếp củng cố phát triển mới 

hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông, dạy nghề. Phấn đấu đến năm 2020 có 

61% trường mầm non, 70% trường tiểu học và THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc 

gia, 100% trường đạt xanh sạch đẹp. 

+ Bậc học mầm non – mẫu giáo: Hiện tại trên địa bàn huyện có 19 trường mầm 

non, từ nay đến năm 2020 dự kiến xây dựng mới và mở rộng 10 trường mầm non, quy 

mô mỗi trường từ 0,1 – 0,45ha. Đồng thời dành quỹ đất giáo dục trong khu Tây Thị 

trấn Giồng Riềng khoảng 0,67ha để có thể phát triển thêm 01 trường mầm non mới khi 

có nhu cầu. Tổng nhu cầu sử dụng đất tăng thêm cho bậc giáo dục mầm non đến năm 

2020 là 3,68ha. 

+ Bậc tiểu học: Toàn huyện hiện có 46 trường tiểu học, từ nay đến năm 2020 

dự kiến xây dựng mới 11 trường tiểu học với quy mô mỗi trường từ 0,12 – 0,6ha; mở 

rộng trường tiểu học Bàn Tân Định thêm 0,1ha, mở rộng trường tiểu học Ngọc Chúc 1 

thêm 0,1ha, mở rộng trường tiểu học TT. Giồng Riềng 3 thêm 0,1ha, tổng nhu cầu đất 

giáo dục tiểu học tăng thêm đến năm 2020 là 3,87ha. 

+ Bậc trung học cơ sở: Toàn huyện hiện có 19 trường, phân bố trên địa bàn 19 

xã, thị trấn. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 dự kiến xây dựng thêm 02 trường 

gồm: trường THCS Thạnh Hòa 0,47ha, trường THCS Huỳnh Tố 1,24ha; mở rộng 

trường THCS Hòa An thêm 0,1ha. Tổng diện tích đất giáo dục THCS tăng thêm đến 

năm 2020 là 1,81ha. 

+ Bậc trung học phổ thông: Hiện tại có 01 trung học phổ thông và 05 trường trung 

học (THCS và THPT), diện tích các trường cơ bản đáp ứng đủ tiêu chuẩn, giai đoạn từ 

nay đến năm 2020 chỉ xây dựng thêm trường THPT Thạnh Lộc với diện tích 0,54ha. 

+ Trường nghề: Ổn định diện tích trường dân tộc nội trú Giồng Riềng 6.862m2, 

trung tâm GDTX và hướng nghiệp dạy nghề 4.661m2; xây dựng trường hướng nghiệp 
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dạy nghề trong khu Tây thị trấn diện tích 0,43ha; mở rộng Trường trung cấp nghề dân 

tộc nội trú tỉnh Kiên Giang trên địa bàn xã Long Thạnh 2,5ha; bố trí quỹ đất dự trữ để 

xây dựng trung tâm GDTX và hướng nghiệp dạy nghề 1,03ha. 

+ Dành quỹ đất dự trữ cho xây dựng các công trình giáo dục với quy mô 

8,71ha. 

Danh mục các công trình đất giáo dục-đào tạo được thể hiện cụ thể tại biểu 

10/CH, phần phụ lục. Tổng nhu cầu đất giáo dục đào tạo đến năm 2020 trên địa bàn 

huyện Giồng Riềng khoảng 79,34ha, tăng 22,57ha so với hiện trạng năm 2017. 

2.1.4.8. Các cơ sở dịch vụ xã hội 

Nghiên cứu xây dựng nhà ở công vụ cho huyện Giồng Riềng để giải quyết nhu 

cầu cho các cán bộ ở xa. Quỹ đất xây dựng sử dụng quỹ đất trong các khu hành chính 

hoặc đất ở, đất công cộng tại thị trấn Giồng Riềng. 

2.1.4.9. Tôn giáo, tín ngưỡng 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2017, trên địa bàn huyện Giồng Riềng có 

63,09ha đất cơ sở tôn giáo và 7,59ha đất cơ sở tín ngưỡng. Từ nay đến năm 2020 sẽ 

xây dựng chùa Huệ Quang ở xã Long Thạnh với diện tích 0,27ha, chuyển 190m2 đất 

của Giáo hội Tin lành Giồng Riềng sang thực hiện dự án chỉnh trang đô thị thị trấn 

Giồng Riềng (dự án lấp kênh Lò Heo). Như vậy, tổng diện tích đất cơ sở tôn giáo đến 

năm 2020 là 63,34ha, tăng 0,25ha so với năm 2017; riêng diện tích đất các cơ sở tín 

ngưỡng vẫn giữ ổn định như hiện trạng. 

2.1.4.10. Trụ sở cơ quan, tổ chức sự nghiệp, sinh hoạt cộng đồng 

(1). Đất trụ sở cơ quan: 

- Tuyến huyện: Xây dựng trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng 5,46ha tại 

khu Tây thị trấn; bố trí quỹ đất dự trữ khoảng 5,49ha để làm quỹ đất xây dựng trụ sở 

cơ quan. 

- Tuyến xã: Xây dựng trụ sở UBND thị trấn Giồng Riềng diện tích 0,51ha tại 

khu Tây thị trấn, trụ sở UBND xã Thạnh Bình diện tích 0,46ha (đã xây dựng năm 

2018), mở rộng trụ sở UBND xã Thạnh Phước lên 0,50ha. 

Tổng nhu cầu sử dụng đất xây dựng trụ sở cơ quan đến năm 2020 là 25,62ha, 

tăng 12,41ha so với hiện trạng năm 2017. 

(2). Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp: 

Xây dựng ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Riềng diện tích 0,15ha trên 

địa bàn thị trấn Giồng Riềng. Tổng nhu cầu đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp đến năm 

2020 là 1,54ha, tăng 0,15ha so với hiện trạng năm 2017. 

(3). Đất sinh hoạt cộng đồng: 

Từ nay đến năm 2020, dành quỹ đất để xây dựng trụ sở ấp cho 22 ấp chưa có 

trụ sở, chủ yếu là vận động dân hiến đất, cho mượn, hoặc người dân trong ấp góp tiền 

để chuyển nhượng đất, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để xây dựng. 22 ấp này phân bố ở 
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Hòa Lợi 05 ấp, Hòa An 05 ấp, Bàn Thạch 06 ấp, Thạnh Lộc 03 ấp và Ngọc Hòa 02 ấp. 

Diện tích mỗi trụ sở ấp khoảng 100m2. 

Tổng nhu cầu sử dụng đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2020 là 0,96ha, tăng 

0,22ha so với năm 2017. 

2.1.4.11. An ninh, quốc phòng 

(1). An ninh 

- Quy hoạch 5,0ha nằm trên tuyến ĐT 963 thuộc khu vực nhà tạm giữ của công 

an huyện hiện hữu tại xã Ngọc Chúc để xây dựng cơ quan làm việc công an huyện, 

nhà tạm giữ, đội phòng cháy chữa cháy… 

- Chuyển trả 0,29ha đất cơ quan làm việc của Công an huyện ở Khu nội ô – TT. 

Giồng Riềng về cho huyện quản lý. 

- Xây dựng trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy ở xã Long Thạnh, diện tích 0,5ha. 

- Dành quỹ đất dự trữ cho công tác an ninh khoảng 3,0ha. 

- Ngoài ra, công an huyện còn quản lý 34,40ha đất trồng lúa thuộc địa bàn 02 

xã: ấp Ngọc Thạnh – xã Ngọc Chúc 2,11ha, ấp Vĩnh Đông – xã Ngọc Thuận 32,29ha. 

Diện tích này được thống kê vào đất trồng lúa. 

Bảng 14: Nhu cầu sử dụng đất an ninh đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

Số 

TT 
Hạng mục 

Địa điểm 

(xã) 

Hiện trạng 

2017 

Quy hoạch 

2020 

Tăng 

giảm 

I Đất an ninh   0,87 10,42 9,55 

1 Cơ quan làm việc công an H. Giồng Riềng (hiện tại) TT. Giồng Riềng 0,29   -0,29 

2 Nhà tạm giữ của công an huyện Ngọc Chúc 0,54 0,54   

3 Nhà làm việc công an xã Vĩnh Thạnh 0,04 0,04   

4 Cơ quan làm việc công an H. Giồng Riềng (dự kiến) Ngọc Chúc   5,00 5,00 

5 Trụ sở Đội phòng cháy chữa cháy Long Thạnh   0,50 0,50 

6 Đất an ninh dự trữ Ngọc Hòa   3,00 3,00 

7 Nhà làm việc công an xã Ngọc Chúc   0,50 0,50 

8 Nhà làm việc công an xã Hòa Hưng   0,50 0,50 

9 Nhà làm việc công an xã Thạnh Hưng   0,04 0,04 

10 Nhà làm việc công an xã Bàn Thạch   0,10 0,10 

11 Nhà làm việc công an xã Ngọc Thuận   0,10 0,10 

12 Nhà làm việc công an xã Thạnh Bình   0,10 0,10 

II Đất nông nghiệp do công an huyện quản lý   34,4 34,4   

1 Đất trồng lúa Ngọc Chúc 2,113 2,113   

2 Đất trồng lúa Ngọc Thuận 32,284 32,284   

- Nhà làm việc cho công an các xã: Từ nay đến năm 2020, xây dựng nhà làm 

việc cho công an 06 xã gồm: Thạnh Hưng (năm 2018), Bàn Thạch (năm 2019), Ngọc 

Chúc, Ngọc Thuận, Hòa Hưng và Thạnh Bình (năm 2020). 

Như vậy, đến năm 2020 đất an ninh trên địa bàn huyện Giồng Riềng là 45ha, 

trong đó đất xây dựng công trình an ninh là 11ha, đất an ninh được thống kê vào đất 

trồng lúa là 34ha (được tính vào chỉ tiêu không gian quy hoạch đất an ninh). 
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(2). Quốc phòng 

- Giữ nguyên diện tích kho đạn của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang thuộc 

xã Long Thạnh 7,44ha; chuyển trả 0,8ha doanh trại Ban chỉ huy quân sự huyện Giồng 

Riềng tại TT. Giồng Riềng về cho huyện quản lý, xây dựng mới doanh trại Ban chỉ 

huy quân sự huyện Giồng Riềng tại xã Ngọc Chúc diện tích 5,0ha (hiện đã được xây 

dựng xong). 

- Quy hoạch đất để xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện ở thị trấn 

Giồng Riềng trên cơ sở mở rộng diện tích đất quốc phòng hiện có từ 3,4ha lên thành 

8,89ha. 

- Quy hoạch 02 vị trí đất làm kho tàng trên địa bàn các xã Ngọc Thành, Vĩnh 

Thạnh với diện tích mỗi vị trí là 3,9ha. 

- Xây dựng trụ sở làm việc của Ban chỉ huy quân sự cho 13 xã, thị trấn với quy 

mô 0,02 – 0,08ha mỗi trụ sở. 

Bảng 15: Nhu cầu sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

Số 

TT 
Hạng mục 

Địa điểm 

(xã) 

Hiện 

trạng 

2017 

Quy 

hoạch 

2020 

Tăng 

giảm 

I Đất quốc phòng   11,64 29,63 17,99 

1 Doanh trại BCH quân sự huyện Giồng Riềng TT. Giồng Riềng 0,80   -0,80 

2 Thao trường huấn luyện, trường bắn TT. Giồng Riềng 3,40 8,89 5,49 

3 Kho đạn do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý Long Thạnh 7,44 7,44   

4 Doanh trại BCH quân sự huyện Giồng Riềng Ngọc Chúc   5,00 5,00 

5 Đất làm kho tàng Ngọc Thành   3,90 3,90 

6 Đất làm kho tàng Vĩnh Thạnh   3,90 3,90 

7 Trụ sở BCH quân sự xã Long Thạnh Long Thạnh   0,02 0,02 

8 Trụ sở BCH quân sự TT Rồng Riềng TT Giồng Riềng   0,02 0,02 

9 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọc Chúc Ngọc Chúc   0,02 0,02 

10 Trụ sở BCH quân sự xã Thạnh Phước Thạnh Phước   0,02 0,02 

11 Trụ sở BCH quân sự xã Hòa An Hòa An   0,02 0,02 

12 Trụ sở BCH quân sự xã Thạnh Hòa Thạnh Hòa   0,02 0,02 

13 Trụ sở BCH quân sự xã Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh   0,05 0,05 

14 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọc Hòa Ngọc Hòa   0,03 0,03 

15 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọc Thuận Ngọc Thuận   0,03 0,03 

16 Trụ sở BCH quân sự xã Bàn Tân Định Bàn Tân Định   0,09 0,09 

17 Trụ sở BCH quân sự xã Bàn Thạch Bàn Thạch   0,02 0,02 

18 Trụ sở BCH quân sự xã Thạnh Bình Thạnh Bình   0,08 0,08 

19 Trụ sở BCH quân sự xã Hòa Thuận Hòa Thuận   0,06 0,06 

II Đất nông nghiệp do Ban CHQSH quản lý   124,88 124,88   

1 Đất trồng lúa Thạnh Phước 80,30 80,30   

2 Đất trồng lúa Ngọc Thuận 44,58 44,58   

III Đất kết hợp SXNN của dân     280,00 280,00 

1 Căn cứ chiến đấu 1 V Thạnh; V Phú   60,00 60,00 

2 Căn cứ chiến đấu 2 N. Thành, N. Thuận   60,00 60,00 
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Số 

TT 
Hạng mục 

Địa điểm 

(xã) 

Hiện 

trạng 

2017 

Quy 

hoạch 

2020 

Tăng 

giảm 

3 Căn cứ hậu phương 1 Thạnh Phước   80,00 80,00 

4 Căn cứ hậu phương 2 Ngọc Thuận   80,00 80,00 

- Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự huyện đang quản lý 124,88ha đất trồng lúa ở 02 

xã Thạnh Phước và Ngọc Thuận, diện tích này được thống kê vào đất trồng lúa. 

- Riêng các khu vực phòng thủ chiến đấu, căn cứ hậu phương thì kết hợp trong 

đất sản xuất nông nghiệp của người dân, được tính vào đất nông nghiệp.  

Tổng nhu cầu đất quốc phòng đến năm 2020 là 433ha, trong đó đất xây dựng 

công trình quốc phòng là 29ha, đất không gian quốc phòng là 405ha. 

2.1.4.12. Xử lý vệ sinh môi trường 

(1). Xử lý rác thải 

- Theo quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên Giang đến 

năm 2025, trên địa bàn huyện Giồng Riềng sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý 

rác tại ấp Xẻo Chác – xã Long Thạnh với quy mô 15ha (hiện bãi rác Long Thạnh có 

diện tích 0,8ha), trong đó giai đoạn trước mắt sẽ mở rộng lên 10,0ha, về lâu dài sẽ mở 

rộng cho đủ quy mô diện tích theo quy hoạch đã được phê duyệt; ngoài ra bố trí mới 

bãi trung chuyển rác ở xã Thạnh Hưng 0,3ha. 

Tổng nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải ở Giồng Riềng đến năm 2020 là 

28,55ha, tăng 14,5ha so với năm 2017. 

(2). Nghĩa trang – nghĩa địa 

Theo quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về phê duyệt quy hoạch xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn huyện Giồng Riềng sẽ 

xây dựng mới, mở rộng các nghĩa trang nghĩa địa sau đây: 

- Mở rộng 02 nghĩa trang nhân dân ở 02 xã: Bàn Thạch, Thạnh Lộc với diện 

tích tăng thêm là 4,0ha. 

- Xây dựng mới 11 nghĩa trang nhân dân cho 11 xã theo tiêu chí nông thôn mới 

gồm: Long Thạnh, Bàn Tân Định, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Phước, 

Ngọc Thuận, Hòa Hưng, Hòa An, Hòa Thuận, Ngọc Thành, tổng diện tích tăng thêm 

là 17,4ha. 

- Xây dựng mới nhà tang lễ tại khu Đông Bắc TT. Giồng Riềng diện tích 0,33ha. 

Bảng 16: Nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Đơn vị tính: ha 

Số 

TT 
Hạng mục 

Địa điểm 

(Ấp, xã, thị trấn)  

Diện tích Tăng, 

giảm 2017 2020 

I Đất nghĩa trang, nghĩa địa giữ ổn định Các xã 29,19 29,19   

II Nghĩa trang nhân dân mở rộng   1,82 5,82 4,00 

1 Nghĩa trang nhân dân Ấp Tà Yểm-Bàn Thạch 0,82 2,82 2,00 
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Số 

TT 
Hạng mục 

Địa điểm 

(Ấp, xã, thị trấn)  

Diện tích Tăng, 

giảm 2017 2020 

2 Nghĩa trang nhân dân Ấp Thạnh An-Thạnh Lộc 1,00 3,00 2,00 

III Nghĩa trang xây dựng mới     17,73 17,73 

1 Nghĩa trang nhân dân Ấp Xẻo Chắc-Long Thạnh   2,00 2,00 

2 Nghĩa trang nhân dân Ấp Năm Chiến-Bàn Tân Định   1,00 1,00 

3 Nghĩa trang nhân dân Ấp Nguyên Vũ -Vĩnh Thạnh   2,00 2,00 

4 Nghĩa trang nhân dân Ấp Lương Trực-Vĩnh Phú   2,40 2,40 

5 Nghĩa trang nhân dân Ấp Láng Quắm-Thạnh Hoà   2,00 2,00 

6 Nghĩa trang nhân dân Ấp Thạnh Đông-Thạnh Phước   2,00 2,00 

7 Nghĩa trang nhân dân Ấp Ngọc Vinh-Ngọc Thuận   2,00 2,00 

8 Nghĩa trang nhân dân Ấp Kênh Giữa-Hoà Hưng   1,00 1,00 

9 Nghĩa trang nhân dân Ấp Thác Lác-Hoà An   1,00 1,00 

10 Nghĩa trang nhân dân Ấp Voi Sơn-Hoà Thuận   1,00 1,00 

11 Nghĩa trang nhân dân Ấp Ngã Năm-Ngọc Thành  1,00 1,00 

12 Nhà tang lễ Khu Đông Bắc-TT. Giồng Riềng   0,33 0,33 

  Tổng cộng   31,01 52,74 21,73 

Tổng nhu cầu đất nghĩa trang, nghĩa địa đến năm 2020 là 52,74ha, tăng 

21,73ha so với hiện trạng năm 2017. 

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

2.2.1. Chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ cấp tỉnh 

Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh phân bổ tại công văn số 

1196/UBND- KTCN ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang trên địa bàn huyện 

Giồng Riềng như sau: 

2.2.1.1. Phân bổ đất nông nghiệp đến năm 2020 

Sau khi chuyển sang đất phi nông nghiệp theo nhu cầu xây dựng các công trình, 

dự án và sang đất ở, đất nông nghiệp đến năm 2020 ở Giồng Riềng còn khoảng 

58.005,88ha, giảm 542,71ha so với năm 2017, phù hợp với chỉ tiêu do tỉnh phân bổ tại 

công văn 1196/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. Cụ thể các chỉ tiêu sử dụng đất trong 

nhóm đất nông nghiệp đến năm 2020 như sau: 

Bảng 17: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

  

STT 

  

Đơn vị 

hành chính 

  

Đất 

nông 

nghiệp 

(ha) 

Phân theo từng loại đất (ha) 

Đất trồng lúa Hàng 

năm 

khác 

Cây 

lâu 

năm 

Rừng 

sản  

xuất 

Nuôi 

trồng 

TS 

Nông  

nghiệp 

khác 
Tổng 

số 

Chuyên 

lúa 

  Toàn huyện 58.005,88 50.285,71 50.285,71 733,36 6.081,96 871,75 9,62 23,48 

1 Bàn Tân Định 3.082,17 2.712,43 2.712,43   369,73       

2 Bàn Thạch 1.803,62 1.463,22 1.463,22 73,58 266,82       

3 Hoà An 2.546,70 2.348,15 2.348,15   198,55       

4 Hoà Hưng 3.842,01 3.435,72 3.435,72   406,29       

5 Hoà Lợi 4.230,08 3.884,29 3.884,29   345,79       

6 Hoà Thuận 3.996,35 3.400,76 3.400,76 25,93 569,66       

7 Long Thạnh 3.926,44 3.272,68 3.272,68 40,70 613,06       
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STT 

  

Đơn vị 

hành chính 

  

Đất 

nông 

nghiệp 

(ha) 

Phân theo từng loại đất (ha) 

Đất trồng lúa Hàng 

năm 

khác 

Cây 

lâu 

năm 

Rừng 

sản  

xuất 

Nuôi 

trồng 

TS 

Nông  

nghiệp 

khác 
Tổng 

số 

Chuyên 

lúa 

8 Ngọc Chúc 2.518,95 2.147,96 2.147,96 4,63 369,36       

9 Ngọc Hoà 2.683,66 2.302,08 2.302,08   381,57       

10 Ngọc Thành 2.265,64 2.023,77 2.023,77   241,88       

11 Ngọc Thuận 3.439,69 3.130,96 3.130,96   308,73       

12 Thạnh Bình 2.026,46 1.798,52 1.798,52 22,81 205,14       

13 Thạnh Hoà 1.949,38 1.731,39 1.731,39   217,99       

14 Thạnh Hưng 4.143,01 3.760,21 3.760,21 33,79 263,14 62,40   23,48 

15 Thạnh Lộc 5.330,23 4.191,33 4.191,33   368,45 770,45     

16 Thạnh Phước 3.718,48 3.547,54 3.547,54   141,87 19,44 9,62   

17 Vĩnh Phú 2.139,90 1.632,02 1.632,02 46,17 442,25 19,46     

18 Vĩnh Thạnh 2.579,33 2.062,47 2.062,47 305,91 210,95       

19 TT. Giồng Riềng 1.783,76 1.440,20 1.440,20 179,85 160,72       

(1). Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 

50.286ha, toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước; quy hoạch huyện xác định đến năm 

2020 là 50.285,71ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, giảm 625,8ha so với năm 

2017 do chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 376,5ha, chuyển sang đất trồng cây 

lâu năm 5,7ha, chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 6ha và chuyển sang đất phi nông 

nghiệp 237,6ha. 

- Trong đó: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) đến năm 2020 do 

cấp huyện xác định là 50.285,71ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. Trong sử 

dụng đất trồng lúa, cần tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển vùng lúa chất 

lượng cao phục vụ cho nội địa cũng như xuất khẩu. 

(2). Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác cấp 

tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 733ha; quy hoạch huyện xác định đến năm 2020 là 

733,36ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ, tăng 600ha so với năm 2017 để xây 

dựng các vùng chuyên trồng rau màu tập trung, phục vụ cho nhân dân trong và ngoài 

huyện. 

(3). Đất trồng cây lâu năm: Tổng diện tích đến năm 2020 là 6.081,96ha, giảm 

546,71ha so với hiện trạng năm 2017 và thấp hơn 23ha so với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ 

do chuyển sang đất nông nghiệp khác để xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao – Công ty Lại Sơn (23ha) trên địa bàn xã Thạnh Hưng. 

(4). Đất rừng sản xuất: Chỉ tiêu do huyện xác định đến năm 2020 là 871,75ha, 

phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (872ha), ổn định như hiện trạng năm 2017. 

(5). Đất nuôi trồng thủy sản: Chỉ tiêu do huyện xác định đến năm 2020 là 

9,62ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ (10ha), tăng 6,0ha so với năm 2017 do 

chuyển từ đất trồng lúa. Đây là diện tích chuyên canh nuôi cá nước ngọt trong các ao, 

vườn của các hộ dân, phân bố rải rác trên địa bàn các xã. 
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2.2.1.2. Phân bổ đất phi nông nghiệp đến năm 2020 

Diện tích đất phi nông nghiệp đến năm 2020 do cấp tỉnh phân bổ là 5.930ha, 

phù hợp với chỉ tiêu do huyện quy hoạch, tăng 542,71ha so với hiện trạng năm 2017, 

diện tích tăng thêm được chuyển từ đất nông nghiệp. Cụ thể diện tích từng chỉ tiêu 

trong nhóm đất phi nông nghiệp đến năm 2020 như sau: 

(1). Đất quốc phòng: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 433ha, bao 

gồm 405ha không gian quy hoạch đất quốc phòng và 29ha đất xây dựng công trình 

quốc phòng, phù hợp với chỉ tiêu cấp huyện xác định. Trong đó: 

- Diện tích 405ha không gian quy hoạch đất quốc phòng bao gồm: 124ha diện 

tích đất trồng lúa do huyện đội quản lý thuộc địa bàn 02 xã Thạnh Phước và Ngọc 

Thuận; 02 căn cứ chiến đấu diện tích 120ha ở các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Ngọc 

Thành, Ngọc Thuận; 02 căn cứ hậu phương diện tích 160ha ở các xã Thạnh Phước và 

Ngọc Thuận. Phần diện tích này được thống kê vào đất nông nghiệp. 

- Diện tích 29ha đất xây dựng công trình quốc phòng là đất doanh trại của BCH 

quân sự huyện Giồng Riềng, đất kho tàng, đất trụ sở BCH quân sự ở các xã, thị trấn… 

như đã trình bày trong phần nhu cầu sử dụng đất quốc phòng. 

(2). Đất an ninh: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 45ha, bao gồm 

34ha không gian quy hoạch đất an ninh và 11ha đất xây dựng công trình an ninh, phù 

hợp với chỉ tiêu cấp huyện xác định. Trong đó: 

- Diện tích 34ha không gian quy hoạch đất an ninh là diện tích đất trồng lúa do 

công an huyện Giồng Riềng quản lý thuộc địa bàn các xã Ngọc Chúc (2,11ha) và xã 

Ngọc Thuận (32,28ha). 

- Diện tích 11ha đất xây dựng công trình an ninh là đất trụ sở công an huyện 

Giồng Riềng, trụ sở Đội PCCC, đất trụ sở công an ở các xã, đất an ninh dự trữ cho 

tách huyện… như đã trình bày trong phần nhu cầu sử dụng đất an ninh. 

(3). Đất thương mại dịch vụ: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 20ha, 

phù hợp với chỉ tiêu cấp huyện xác định, tăng 4,08ha so với năm 2017 để xây dựng 

siêu thị (tại sân bóng đá Huyện cũ), các khu thương mại dịch vụ, cửa hàng xăng dầu… 

(4). Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 

2020 là 88ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp huyện xác định, tăng 71,29ha so với năm 2017 

để xây dựng các khu sản xuất phi nông nghiệp trên địa bàn các xã Hòa Thuận, Thạnh 

Hưng và khu giết mổ tập trung tại TT. Giồng Riềng. 
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Bảng 18: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

Số 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng đất 

Tổng diện 

tích 

(ha) 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha) 

Bàn 

Tân 

Định 

Bàn 

Thạch 

Hoà 

An 

Hoà 

Hưng 

Hoà 

Lợi 

Hoà 

Thuận 

Long 

Thạnh 

Ngọc 

Chúc 

Ngọc 

Hoà 

Ngọc 

Thành 

Ngọc 

Thuận 

Thạnh 

Bình 

Thạnh 

Hoà 

Thạnh 

Hưng 

Thạnh 

Lộc 

Thạnh 

Phước 

Vĩnh 

Phú 

Vĩnh 

Thạnh 

TT. 

Giồng 

Riềng 

2 Đất phi nông nghiệp  5.930,39 323,79 303,83 199,55 296,14 309,07 395,62 496,76 330,07 309,30 212,31 255,73 209,61 238,22 457,33 338,69 267,47 185,01 309,71 492,21 

2.1 Đất quốc phòng 433,33 0,09 0,02 0,02     0,06 7,46 5,02 0,03 33,90 172,03 0,08 0,02     142,02 30,00 33,95 8,61 

2.2 Đất an ninh 44,61   0,10   0,50     0,50 8,04 3,00   32,10 0,01   0,04       0,04 0,29 

2.3 Đất khu công nghiệp                                         

2.4 Đất khu chế xuất                                         

2.5 Đất cụm công nghiệp                                         

2.6 Đất thương mại, dịch vụ 20,33 0,16 0,07 0,08 0,31 0,67 0,31 1,01 0,98 0,70 0,49   0,19 0,13 6,50 0,51     0,17 8,05 

2.7 
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
87,77 0,07   0,30 0,29   25,09 7,50 0,04     0,32     46,33 0,16       7,67 

2.8 Đất cho hoạt động KS                                         

2.9 Đất phát triển hạ tầng  1.328,38 94,04 79,02 38,91 49,72 91,68 66,90 114,83 79,00 56,25 41,42 74,78 61,63 39,42 84,03 93,39 46,60 57,67 48,32 110,79 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa 8,34       0,14   5,08   2,13           0,36 0,25   0,05 0,05 0,28 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh                                         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải 28,55 0,40 0,30 0,44 0,56 0,54   15,19 0,49 0,40 0,39 0,39 0,28   7,20 0,79 0,48   0,15 0,55 

2.13 Đất ở tại nông thôn 1.104,00 61,21 63,48 48,10 55,83 46,81 77,20 91,87 82,85 60,04 56,66 51,28 39,11 38,54 115,81 76,02 52,34 33,88 52,97   

2.14 Đất ở tại đô thị 180,00                                     180,00 

2.15 Đất xây dựng TSCQ 25,62 0,19 0,99 0,31 0,79 0,65 0,49 0,79 0,68 6,08 0,31 0,24 0,72 0,65 0,95 0,47 0,74 0,55 0,51 9,51 

2.16 
Đất XD trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
1,54     0,01   0,06   0,79 0,20   0,04 0,02 0,08 0,17           0,17 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao                                         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo 63,34 7,42 6,93 8,07 1,16   0,97 3,87 8,05 6,35 0,60   0,42 0,10 2,99 0,27 2,86 2,33 4,97 5,98 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ 
52,74 1,20 2,88 3,41 4,63 0,84 1,00 2,00 5,72   3,40 2,96 1,05 3,51 0,51 4,07 2,15 3,93 3,36 6,12 

2.20 Đất SXVL xây dựng                                         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,96 0,03 0,19 0,05   0,05   0,19 0,01 0,04     0,30   0,07 0,03         

2.22 
Đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng 
0,21                                     0,21 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng 7,59 0,11 0,19       0,09 1,49 0,05   0,04 0,03 0,04 2,32 0,09   0,25   2,01 0,88 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 2.981,07 158,87 149,66 99,85 182,21 167,77 218,43 249,26 138,80 176,41 105,06 125,58 105,70 153,36 192,45 162,73 162,03 86,60 193,21 153,09 

2.25 Đất có mặt nước CD                                         

2.26 Đất PNN khác                                         
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(5). Đất phát triển hạ tầng: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 

1.328ha, phù hợp với chỉ tiêu cấp huyện xác định, tăng 235,01ha so với hiện trạng năm 

2017. Trong đó: tăng 236ha do chuyển từ đất trồng lúa 93,49ha, chuyển từ đất trồng 

cây hàng năm khác 26,3ha và chuyển từ đất trồng cây lâu năm 116,2ha; giảm 0,99ha 

do chuyển sân bóng đá Huyện sang xây dựng siêu thị. 

Trong đất phát triển hạ tầng bao gồm 11 loại đất khác nhau, được xác định nhu 

cầu đến năm 2020 như bảng sau:  

Bảng 19: Quy hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng đến năm 2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Hiện trạng Quy hoạch So sánh 

2017 2020 tăng, giảm (+) 

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

  Đất phát triển hạ tầng 1.093,37 1.328,38 235,01 

1 Đất giao thông 1.003,57 1.147,33 143,76 

2 Đất thuỷ lợi 3,63 8,95 5,32 

3 Đất công trình năng lượng 0,90 27,16 26,26 

4 Đất bưu chính viễn thông 0,60 0,60   

5 Đất cơ sở văn hoá 3,80 13,29 9,49 

6 Đất cơ sở y tế 4,79 6,73 1,94 

7 Đất cơ sở giáo dục đào tạo 56,77 79,34 22,57 

8 Đất cơ sở thể dục thể thao 8,78 31,43 22,65 

9 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học 3,84 3,84   

10 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội       

11 Đất chợ 6,69 9,71 3,02 

(6). Đất có di tích lịch sử - văn hóa: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 

là 8ha, phù hợp với chỉ tiêu do cấp huyện xác định, tăng 5,36ha so với hiện trạng năm 

2017, diện tích tăn thêm được chuyển từ đất trồng cây lâu năm để xây dựng Nhà bia 

tương niệm AHLS Mai Thị Hồng Hạnh và khu căn cứ kháng chiến huyện ủy. 

(7). Đất bãi thải, xử lý chất thải: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 

29ha, phù hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 14,5ha so với hiện trạng năm 2017 

để xây dựng bãi rác Long Thạnh (diện tích 15ha, trong đó giai đoạn trước mắt sẽ đầu 

tư 10ha, về lâu dài sẽ mở rộng cho đủ quy mô diện tích theo quy hoạch đã được phê 

duyệt) và trạm trung chuyển rác ở xã Thạnh Hưng (0,3ha), diện tích tăng thêm được 

chuyển từ đất trồng lúa 13,5ha, chuyển từ đất trồng cây lâu năm 1,0ha. 

(8). Đất ở tại nông thôn: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 1.104ha, 

phù hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 92,19ha so với hiện trạng năm 2017 do 

chuyển từ đất nông nghiệp, đây là diện tích đất ở tại nông thôn của 18 xã thuộc huyện 

Giồng Riềng đến năm 2020. 

(9). Đất ở tại đô thị: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 180ha, phù 

hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 57,78ha so với hiện trạng năm 2017 do 

chuyển từ đất nông nghiệp, đây là diện tích đất ở tại đô thị của thị trấn Giồng Riềng dự 

kiến đến năm 2020. 
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(10). Đất trụ sở cơ quan: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 26ha, phù 

hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 12,41ha so với hiện trạng năm 2017, diện tích 

tăng thêm được chuyển từ đất trồng lúa 4,45ha, chuyển từ đất trồng cây lâu năm 

7,96ha để xây dựng trụ sở UBND huyện Giồng Riềng ở khu Tây thị trấn và trụ sở cho 

UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Giồng Riềng. 

(11). Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 

2020 là 2ha, phù hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 0,15ha so với hiện trạng 

năm 2017 do xây dựng ngân hàng chính sách xã hội huyện Giồng Riềng. 

(12). Đất cơ sở tôn giáo: Chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 63ha, phù 

hợp với chỉ tiêu do huyện xác định, tăng 0,25ha so với hiện trạng năm 2017. Trong đó: 

tăng 0,27ha do chuyển từ đất trồng lúa để xây dựng chùa Huệ Quang ở xã Long 

Thạnh, giảm 0,02ha do chuyển sang đất ở tại đô thị để thực hiện dự án chỉnh trang đô 

thị thị trấn Giồng Riềng (dự án lấp kênh Lò Heo). 

(13). Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Chỉ tiêu cấp 

tỉnh phân bổ đến năm 2020 là 53ha, phù hợp với chỉ tiêu do cấp huyện xác định, tăng 

21,73ha so với hiện trạng năm 2017 để xây dựng và mở rộng các nghĩa trang nhân dân 

ở các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và xây dựng nhà tang lễ thuộc khu 

Đông Bắc thị trấn Giồng Riềng. Diện tích tăng thêm được chuyển từ đất nông nghiệp. 

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

Đây là các chỉ tiêu sử dụng đất do cấp huyện quy hoạch để đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Cụ thể như sau: 

(1). Đất nông nghiệp khác: Nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 là 23,48ha, 

tăng tuyệt đối so với hiện trạng năm 2017 do xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao – Công ty Lại Sơn trên địa bàn xã Thạnh Hưng. 

(2). Đất sinh hoạt cộng đồng: Quy hoạch đến năm 2020 là 0,96ha, tăng 0,22ha 

so với hiện trạng năm 2017 để xây dựng các trụ sở ấp trên địa bàn các xã Hòa Lợi, 

Hòa An, Bàn Thạch, Thạnh Lộc, Ngọc Hòa; diện tích tăng thêm được chuyển từ đất 

trồng cây lâu năm. 

(3). Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Quy hoạch đến năm 2020 là 0,21ha, 

ổn định như hiện trạng năm 2017. 

(4). Đất cơ sở tín ngưỡng: Quy hoạch đến năm 2020 là 7,59ha, ổn định như 

hiện trạng năm 2017. 

(5). Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Quy hoạch đến năm 2020 là 2.981,07ha, 

ổn định như hiện trạng năm 2017. 

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

Trên cơ sở dự báo sử dụng đất cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn 

từng xã, thị trấn; cân đối sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2020 

như sau (bảng 20): 

a). Nhóm đất nông nghiệp  

- Hiện trạng năm 2017 là 58.549ha. 
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+ Tăng: không. 

+ Giảm 543ha do chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng, 

đất ở, đất thương mại dịch vụ,… 

+ Diện tích đến năm 2020 là 58.006ha. 

- Đất nông nghiệp không thay đổi mục đích trong kỳ kế hoạch là 58.006ha. 

b). Nhóm đất phi nông nghiệp: 

- Hiện trạng năm 2017 là 5.388ha, 

+ Tăng 543ha do chuyển từ đất nông nghiệp. 

+ Giảm: không. 

+ Diện tích đến năm 2020 là 5.930ha. 

- Đất nông phi nghiệp vẫn giữ nguyên, chỉ chu chuyển nội bộ trong nhóm đất, 

không thay đổi mục đích sang nhóm đất khác. 
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Bảng 20: Cân đối sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất 
Toàn 

huyện 

Bàn 

Tân 

Định 

Bàn 

Thạch 

Hoà 

An 

Hoà 

Hưng 

Hoà 

Lợi 

Hoà 

Thuận 

Long 

Thạnh 

Ngọc 

Chúc 

Ngọc 

Hoà 

Ngọc 

Thành 

Ngọc 

Thuận 

Thạnh 

Bình 

Thạnh 

Hoà 

Thạnh 

Hưng 

Thạnh 

Lộc 

Thạnh 

Phước 

Vĩnh 

Phú 

Vĩnh 

Thạnh 

TT. 

Giồng 

Riềng 

  Tổng diện tích tự nhiên 63.936 3.406 2.107 2.746 4.138 4.539 4.392 4.423 2.852 2.993 2.478 3.695 2.236 2.188 4.600 5.669 3.986 2.325 2.889 2.273 

I Đất Nông nghiệp                                         

1 Diện tích năm 2017 58.549 3.094 1.820 2.562 3.855 4.242 4.048 3.961 2.550 2.721 2.283 3.456 2.044 1.966 4.214 5.356 3.733 2.152 2.596 1.895 

- Tăng                                         

- Giảm 543 12 17 16 13 12 52 34 28 38 17 16 18 16 71 26 14 12 17 114 

  
+ Chuyển sang đất phi 
nông nghiệp 

543 12 17 16 13 12 52 34 28 38 17 16 18 16 71 26 14 12 17 114 

- Không thay đổi mục đích 58.006 3.082 1.804 2.547 3.842 4.230 3.996 3.926 2.522 2.684 2.266 3.440 2.026 1.949 4.143 5.330 3.718 2.140 2.579 1.781 

2 Diện tích đến 2020 58.006 3.082 1.804 2.547 3.842 4.230 3.996 3.926 2.522 2.684 2.266 3.440 2.026 1.949 4.143 5.330 3.718 2.140 2.579 1.781 

II Đất Phi nông nghiệp                                         

1 Diện tích năm 2017 5.388 312 287 184 283 297 344 462 302 272 195 240 192 222 386 313 253 173 293 378 

- Tăng 543 12 17 16 13 12 52 34 28 38 17 16 18 16 71 26 14 12 17 114 

  
+ Chuyển từ đất nông 

nghiệp 
543 12 17 16 13 12 52 34 28 38 17 16 18 16 71 26 14 12 17 114 

- Giảm                                         

- Không thay đổi mục đích 5.388 312 287 184 283 297 344 462 302 272 195 240 192 222 386 313 253 173 293 378 

2 Diện tích đến 2020 5.930 324 304 200 296 309 396 497 330 309 212 256 210 238 457 339 267 185 310 492 

III Đất Chưa sử dụng                                         
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2.2.3.1. So sánh phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với các chỉ 

tiêu phân bổ cấp tỉnh 

So sánh các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 do cấp huyện xác định với các 

chỉ tiêu sử dụng đất do cấp tỉnh phân bổ theo Công văn số 1196/UBND-KTCN ngày 

27/7/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang như bảng sau:  

Bảng 21: So sánh phương án điều chỉnh sử dụng đất với chỉ tiêu phân bổ 

của cấp tỉnh trên địa bàn huyện Giồng Riềng 

Đơn vị tính:ha  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

năm 

2017 

Điều chỉnh QH đến năm 2020 

Cấp huyện 

quy hoạch 

Cấp tỉnh 

phân bổ 

(CV-1196) 

Chênh lệch 

cao (+), 

thấp (-) 

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

I Tổng diện tích tự nhiên   63.936 63.936     

1 Đất nông nghiệp NNP 58.549 58.006 58.006 0 

1.1 Đất trồng lúa LUA 50.912 50.286 50.286  

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 50.912 50.286 50.286  

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 133 733 733  

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6.629 6.082 6.105 -23 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 872 872 872  

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4 10 10  

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH   23  x  

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.388 5.930 5.930 0 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11 433 433  

- Không gian quy hoạch đất quốc phòng   405 405  

- Đất xây dựng công trình quốc phòng   29 29  

2.2 Đất an ninh CAN 1 45 45  

- Không gian quy hoạch đất an ninh   34 34  

- Đất xây dựng công trình an ninh   11 11  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK        

2.4 Đất khu chế xuất SKT        

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN        

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16 20 20  

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 16 88 88  

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS        

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh DHT 1.093 1.328 1.328  

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 3 8 8  

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL        

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 14 29 29  

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.012 1.104 1.104  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng 

năm 

2017 

Điều chỉnh QH đến năm 2020 

Cấp huyện 

quy hoạch 

Cấp tỉnh 

phân bổ 

(CV-1196) 

Chênh lệch 

cao (+), 

thấp (-) 

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

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 122 180 180  

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13 26 26  

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1 2 2  

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG        

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 63 63 63  

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng 
NTD 31 53 53  

2.20 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX     x  

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1 1 x  

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0 0 x  

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 8 8 x  

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.981 2.981 x  

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC     x  

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK     x  

3 Đất chưa sử dụng CSD        

4 Đất khu công nghệ cao* KCN        

5 Đất khu kinh tế* KKT        

6 Đất đô thị* KDT 2.273 2.273 2.273  

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên 

 (x) Không thuộc chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ. 

So với các chỉ tiêu sử dụng đất được cấp tỉnh phân bổ tại Công văn số 

1196/UBND-KTCN ngày 27/7/2017, các chỉ tiêu sử dụng đất cụ thể như sau: 

- Nhóm đất nông nghiệp: Các chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp 

do cấp huyện xác định cơ bản phù hợp với chỉ tiêu được phân bổ từ quy hoạch cấp 

tỉnh, riêng chỉ tiêu đất cây lâu năm cấp huyện xác định thấp hơn 23ha do điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện bổ sung quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao – Công ty Lại Sơn trên địa bàn xã Thạnh Hưng, đã được xác định trong 

kế hoạch sử dụng đất năm 2018. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp: Các chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất phi nông 

nghiệp do cấp huyện xác định đều phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ từ quy 

hoạch cấp tỉnh. 

2.2.3.2. So sánh chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

với chỉ tiêu được duyệt theo QĐ-670 

So với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giồng Riềng đã 

được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 

06/4/2015, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Giồng Riềng có 

một số chỉ tiêu có sự điều chỉnh để phù hợp với những định hướng mới về phát triển 

kinh tế - xã hội của Huyện trong giai đoạn  từ nay đến năm 2020, đặc biệt là để phù 
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hợp với điều chỉnh phân bổ từ quy hoạch cấp tỉnh, cụ thể các chỉ tiêu sử dụng đất được 

điều chỉnh đến năm 2020 như sau:  

Bảng 21: So sánh phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với QĐ-670 

  

STT 

  

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2017 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2020 (ha) 

Quy hoạch 

được duyệt 

(QĐ-670) 

Điều chỉnh 

đến năm 

2020 

Chênh lệch 

cao (+),  

thấp (-) 

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

  Tổng diện tích tự nhiên   63.936,27 63.936,27 63.936,27   

1 Đất nông nghiệp NNP 58.548,59 58.174,25 58.005,88 -168,37 

1.1 Đất trồng lúa LUA 50.911,51 49.233,60 50.285,71 1.052,11 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 50.911,51 49.233,60 50.285,71 1.052,11 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 133,04 733,25 733,36 0,11 

1.3 Đất trồng cây lâu năm  CLN 6.628,67 6.598,00 6.081,96 -516,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH         

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất  RSX 871,75 1.409,40 871,75 -537,65 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 3,62 200,00 9,62 -190,38 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH     23,48 23,48 

2 Đất phi nông nghiệp  PNN 5.387,68 5.762,02 5.930,39 168,37 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,34 20,15 433,33 413,18 

2.2 Đất an ninh CAN 0,87 7,00 44,61 37,61 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất khu chế xuất SKT         

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN   50,00   -50,00 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 16,25 3,80 20,33 16,53 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 16,48 100,65 87,77 -12,88 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS         

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, xã 
DHT 1.093,37 2.623,17 1.328,38 -1.294,79 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 2,98 8,05 8,34 0,29 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 14,05 22,12 28,55 6,43 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.011,81 1.080,88 1.104,00 23,12 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 122,22 130,00 180,00 50,00 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 13,21 29,72 25,62 -4,10 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 1,39   1,54 1,54 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG         

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 63,09 45,72 63,34 17,62 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 31,01 54,78 52,74 -2,04 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX         

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,74 0,67 0,96 0,29 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,21   0,21 0,21 
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STT 

  

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 

năm 2017 

(ha) 

Quy hoạch đến năm 2020 (ha) 

Quy hoạch 

được duyệt 

(QĐ-670) 

Điều chỉnh 

đến năm 

2020 

Chênh lệch 

cao (+),  

thấp (-) 

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

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 7,59 2,40 7,59 5,19 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2.981,07 1.582,78 2.981,07 1.398,29 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   0,14   -0,14 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD         

a) Nhóm đất nông nghiệp: Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp toàn 

huyện là 58.005,88ha, thấp hơn 168,37ha so với QĐ-670, trong đó: 

- Đất trồng lúa đến năm 2020 là 50.285,71ha, cao hơn 1.052,11ha so với QĐ-

670 do chuyển đổi diện tích đất trồng rừng tràm đã hết chu kỳ khai thác chuyển sang 

trồng lúa. 

- Đất trồng cây hàng năm khác đến năm 2020 là 733,36ha, cơ bản được giữ ổn 

định như QĐ-670. 

- Đất trồng cây lâu năm đến năm 2020 là 6.081,96ha, thấp hơn 516,04ha so với 

QĐ-670 do chuyển sang đất trồng cây hàng năm và đất phi nông nghiệp. 

- Đất rừng sản xuất đến năm 2020 là 871,75ha, thấp hơn 537,65ha so với QĐ-

670 do chuyển sang đất trồng lúa. 

- Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 là 9,62ha, thấp hơn 190,38ha so với 

QĐ-670 do chuyển sang đất trồng lúa. 

- Đất nông nghiệp khác đến năm 2020 là 23,48ha, tăng tuyệt đối so với QĐ-670 

do bổ sung diện tích của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – Công ty Lai Sơn 

trên địa bàn xã Thạnh Hưng. 

b) Nhóm đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích đất phi nông nghiệp điều chỉnh 

đến năm 2020 là 5.930,39ha, cao hơn 168,37ha so với QĐ-670, trong đó: 

- Đất quốc phòng điều chỉnh đến năm 2020 là 433,33ha, cao hơn 413,18ha so 

với QĐ-670 do bổ sung diện tích không gian quy hoạch đất quốc phòng được sử dụng 

kết hợp trong đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Đất an ninh điều chỉnh đến năm 2020 là 44,61ha, cao hơn 37,61ha so với QĐ-

670 do bổ sung diện tích không gian quy hoạch đất an ninh được sử dụng kết hợp 

trong đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Đất cụm công nghiệp đến năm 2020 theo QĐ-670 là 50ha, là diện tích của 

cụm công nghiệp Thạnh Hưng, tuy nhiên theo Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển 

cụm công nghiệp tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, có xét đến năm 2025, cụm 

công nghiệp Thạnh Hưng sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy 

đến năm 2020 trên địa bàn huyện Giồng Riềng không có diện tích đất cụm công 

nghiệp, giảm tuyệt đối so với QĐ-670. 
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- Đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh đến năm 2020 là 20,33ha, cao hơn 

16,53ha so với QĐ-670 do bổ sung quy hoạch các khu thương mại dịch vụ trong khu 

Tây thị trấn, các cửa hàng xăng dầu đã được quy hoạch trong giai đoạn từ nay đến năm 

2020. 

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được điều chỉnh đến năm 2020 là 87,77ha, 

giảm 12,88ha so với QĐ-670 do loại bỏ một số hạng mục công trình không còn thực 

hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 (Công ty Ecofarm, Đất dịch vụ du lịch 

Thuận Hưng…) 

- Đất phát triển hạ tầng được điều chỉnh đến năm 2020 là 1.328,38ha, thấp hơn 

1.294,79ha so với QĐ-670. Tuy nhiên, so với hiện trạng năm 2017, quỹ đất phát triển 

hạ tầng được quy hoạch đến năm 2020 tăng 235,01ha. Đất phát triển hạ tầng được điều 

chỉnh thấp hơn so với QĐ-670 do điều chỉnh thống kê diện tích đất kênh, rạch thành 

đất sông suối (trước đây thống kê thành đất thủy lợi), khiến cho chỉ tiêu đất phát triển 

hạ tầng được điều chỉnh giảm, ngược lại chỉ tiêu đất sông suối được điều chỉnh tăng. 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa được điều chỉnh đến năm 2020 là 8,34ha, bằng 

với QĐ-670; so với hiện trạng năm 2017 thì quỹ đất được quy hoạch tăng 5,36ha. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải được điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 

28,55ha, cao hơn 6,43ha so với QĐ-670 do cập nhật diện tích các khu trung chuyển 

rác đã được xây dựng trên địa bàn các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Đất ở tại nông thôn được điều chỉnh đến năm 2020 là 1.104ha, cao hơn 

23,12ha so với QĐ-670. Để đáp ứng đủ quỹ đất cho quá trình xây dựng các cụm dân 

cư theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, địa phương đã quy hoạch thêm 92,19ha 

đất ở tại nông thôn so với hiện trạng năm 2017. 

- Đất ở tại đô thị được điều chỉnh đến năm 2020 là 180ha, cao hơn 50ha so với 

QĐ-670. Để đáp ứng đủ quỹ đất cho quá trình phát triển đô thị, đặc biệt là xây dựng 

khu Tây thị trấn Giồng Riềng, địa phương đã quy hoạch thêm 57,78ha đất ở tại đô thị 

so với hiện trạng năm 2017. 

- Đất trụ sở cơ quan được điều chỉnh đến năm 2020 là 25,62ha, giảm 4,1ha so 

với QĐ-670, do loại bỏ danh mục các trụ sở UBND xã dự kiến tách mới và chuyển 

sang giai đoạn sau năm 2020. 

- Đất trụ sở của tổ chức sự nghiệp được điều chỉnh đến năm 2020 là 1,54ha, 

tăng tuyệt đối so với QĐ-670 do cập nhật theo số liệu thống kê đất đai năm 2017, đồng 

thời bổ sung quy hoạch xây dựng ngân hàng Chính sách xã hội huyện Giồng Riềng 

(0,15ha). 

- Đất cơ sở tôn giáo được điều chỉnh đến năm 2020 là 63,34ha, cao hơn 17,62ha 

so với QĐ-670. Việc điều chỉnh chỉ tiêu này để phù hợp với số liệu hiện trạng sử dụng 

đất năm 2017. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được điều chỉnh đến 

năm 2020 là 52,74ha, thấp hơn 2,04ha so với QĐ-670 do cập nhật quy hoạch nghĩa 

trang nghĩa địa theo đồ án xây dựng nông thôn mới ở các xã. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng được điều chỉnh đến năm 2020 là 0,96ha, cao hơn 

0,29ha so với QĐ-670 do cập nhật theo số liệu thống kê đất đai năm 2017, đồng thời 
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bổ sung quy hoạch xây dựng 22 trụ sở ấp trên địa bàn các xã, trung bình diện tích mỗi 

trụ sở ấp khoàng 100m2. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng được điều chỉnh đến năm 2020 là 0,21ha, 

tăng tuyệt đối so với QĐ-670 do cập nhật theo số liệu thống kê đất đai năm 2017. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng được điều chỉnh đến năm 2020 là 7,59ha, cao hơn 

5,19ha so với QĐ-670. Việc điều chỉnh chỉ tiêu này để phù hợp với số liệu hiện trạng 

sử dụng đất năm 2017. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối được điều chỉnh đến năm 2020 là 2.981,07ha, 

cao hơn 1.398,29ha so với QĐ-670. Đất sông suối được điều chỉnh cao hơn so với 

QĐ-670 do trước đây diện tích đất kênh, rạch được thống kê thành đất thủy lợi (thuộc 

nhóm đất hạ tầng), nay được thống kê lại thành đất sông suối khiến cho chỉ tiêu đất 

sông suối tăng và chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng giảm. 

- Đất có mặt nước chuyên dùng đến năm 2020 theo QĐ-670 là 0,14ha, tuy 

nhiên phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn huyện không có 

diện tích đất mặt nước chuyên dùng do cập nhật theo số liệu thống kê đất đai năm 

2017, giảm tuyệt đối so với QĐ-670. 

2.3. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng 

(1). Khu vực chuyên trồng lúa nước: Diện tích đất chuyên trồng lúa nước đến 

năm 2020 trên địa bàn huyện là 58.286ha, là toàn bộ điện tích đất trồng lúa trên địa 

bàn huyện. 

(2). Khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm: Diện tích đất trồng cây 

lâu năm đến năm 2020 trên địa bàn huyện là 6.082ha, trong đó vùng cây ăn trái chuyên 

canh khoảng 700ha và vùng cây ăn trái đa canh khoảng 3.000ha, các giống cây chủ lực 

như: sầu riêng, măng cụt, dâu xanh tại các xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hưng, Long 

Thạnh kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn. 

(3). Khu vực rừng sản xuất: Có diện tích là 872ha, tập trung trên địa bàn 04 

xã là Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Thạnh Phước và Vĩnh Phú. Đây là diện tích trồng tràm 

được định hướng quy hoạch ổn định đến năm 2020. 

(4). Khu đô thị, thương mại dịch vụ: Diện tích 56ha, phân bố đều trên các xã, 

thị trấn trong toàn huyện, trong đó diện tích ở các xã là diện tích của các khu thương 

mại dịch vụ, ở thị trấn Giồng Riềng là đất thương mại dịch vụ trong khu trung tâm thị 

trấn kết hợp với đất ở của hộ gia đình, cá nhân. 

(5). Khu du lịch: Xây dựng các vùng trồng cây ăn trái đặc sản kết hợp với du 

lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trong đó phát triển vườn dâu ở Long Thạnh khoảng 

100ha, vườn sầu riêng ở Hòa Thuận khoảng 200ha. Tổng diện tích dành cho quỹ đất 

phát triển du lịch sinh thái khoảng 300ha. Trong tương lai, có thể nhân rộng mô hình 

du lịch sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với phát triển các vườn cây ăn trái đặc sản trên 

địa bàn các xã khác. 

(6). Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn: Diện tích đến 

năm 2020 khoảng 309ha, phân bố đều trên địa bàn các xã, thị trấn. Các khu dân cư 

thường tập trung các trung tâm xã, dọc các tuyến đường tỉnh, đường huyện, liên xã và 

trục xã. 
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III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

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

phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Dự kiến tổng nguồn thu là 341,5 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu sau:  

+ Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở tại nông thôn: 142,9 tỷ đồng. 

+ Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp 

sang đất ở tại đô thị: 104 tỷ đồng. 

+ Thu tiền cho thuê đất thương mại dịch vụ: 3,4 tỷ đồng. 

+ Thu tiền cho thuê đất sản xuất, kinh doanh: 89,8 tỷ đồng 

+ Các khoản thu khác (các loại thuế, lệ phí trước bạ): 1,5 tỷ đồng 

- Dự kiến tổng nguồn chi là 288,9 tỷ đồng, bao gồm các khoản chi sau: 

+ Chi bồi thường để thu hồi đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác để 

xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, cơ sở hạ tầng, trụ sở cơ quan, sinh hoạt 

cộng đồng: 150,7 tỷ đồng. 

+ Chi bồi thường để thu hồi đất trồng cây lâu năm: 138,2 tỷ đồng. 

- Cân đối thu – chi: +52,6 tỷ đồng. 

Bảng 22: Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất, giai đoạn 2018-2020 

huyện Giồng Riềng – tỉnh Kiên Giang 

STT Hạng mục 
Diện tích Thành tiền 

(ha) (tỷ đồng) 

I Tổng thu   341,5 

1 Tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ONT 92,19 142,9 

2 Tiền sử dụng đất khi chuyển sang đất ODT 57,76 104,0 

3 Thu tiền cho thuê đất thương mại dịch vụ 3,09 3,4 

4 Thu tiền cho thuê đất sản xuất kinh doanh 71,29 89,8 

5 Các khoảng thu khác (các loại thuế, lệ phí trước bạ)   1,5 

II Tổng chi   288,9 

1 Đất trồng lúa và đất cây hàng năm khác 150,73 150,7 

2 Đất trồng cây lâu năm 125,63 138,2 

  Cân đối thu chi (I-II)   52,6 

3.2. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực 

- Hiện tại Giồng Riềng là huyện có diện tích đất trồng lúa lớn thứ hai trong toàn 

tỉnh và theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đất trồng lúa 

sẽ giảm khoảng 626ha, nhưng đất trồng lúa và đất chuyên trồng lúa nước vẫn chiếm 

trên 13% toàn tỉnh. Đồng thời, trong quá trình sử dụng đất chú trọng các biện pháp 

thâm canh, tăng năng suất, tăng vụ để nâng cao sản lượng lúa, tiếp tục là huyện giữ vai 

trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực cho toàn tỉnh. 
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- Theo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ huyện Giồng Riềng nhiệm kỳ 2015-

2020 thì đến năm 2020 sản lượng lương thực ở Giồng Riềng không giảm mà dự kiến 

sẽ tăng từ 785,44 ngàn tấn năm 2015 lên 837 ngàn tấn vào năm 2020. Điều đó sẽ góp 

phần giúp an ninh lương thực được đảm bảo vững chắc. 

3.3. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đối với việc giải quyết quỹ đất ở 

Là huyện có tốc độ tăng dân số bình quân không cao và dự kiến trong giai đoạn 

2018-2020 sẽ tiếp tục giảm nên nhu cầu về giải quyết quỹ đất ở không lớn. Phương án 

điều chỉnh quy hoạch cũng đã tính toán nhu cầu về đất ở tại nông thôn, đô thị đáp ứng 

tốt yêu cầu của người dân về giải quyết quỹ đất ở tăng thêm. 

 Bên cạnh đó, hiện nay huyện cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng khu đô thị 

Tây thị trấn với quỹ đất ở khá lớn nên sẽ giải quyết được nhu cầu về nhà ở cho người 

dân đô thị. Riêng khu vực nông thôn đã xây dựng các quy hoạch xây dựng xã nông 

thôn mới và trung tâm xã, trong đó có bố trí cụ thể từng cụm, tuyến, điểm dân cư nông 

thôn cụ thể, đáp ứng tốt nhu cầu dãn dân trong tương lai. 

 Với quỹ đất sản xuất nông nghiệp còn lớn và phân bố tập trung nên phần lớn vị 

trí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình công cộng đều 

chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp nên hạn chế được việc đền bù, giải tỏa nhà dân, 

tiết kiệm nguồn ngân sách lớn cho địa phương, đồng thời hạn chế việc tái định cư do 

giải tỏa gây bất ổn đời sống của người dân. 

3.4. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng 

đã bám sát các quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để 

bố trí quỹ đất nhằm đáp ứng tốt quá trình đô thị hóa trên địa bàn của huyện. Trong đó đã 

tính toán quỹ đất để phát triển không gian cho việc mở rộng khu trung tâm thị trấn 

Giồng Riềng, các trung tâm xã và cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình nông thôn mới... 

Quỹ đất dành cho phát triển hạ tầng đã được tính toán, cân đối rất chi tiết đến 

từng cấp độ công trình cho tất cả nhu cầu trên cơ sở cân nhắc nguồn vốn đầu tư nên cơ 

bản đáp ứng tốt nhu cầu về đất để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng hoàn 

thiện, kết nối thông suốt với các địa phương khác và phục vụ tốt yêu cầu phát triển của 

của huyện. 

3.5. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến việc tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn 

hóa dân tộc 

Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hóa 

các dân tộc là yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm đáp ứng 

tốt nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, tinh thần của các thành phần dân tộc hiện đang sinh 

sống trên địa bàn huyện, cũng như yêu cầu của khách du lịch, tạo cơ sở và môi trường 

tốt cho ngành du lịch phát triển. 

 Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã bố trí quỹ đất 

cho tất cả các điểm di tích đã được xếp hạng trên địa bàn. Đồng thời quy hoạch phát 
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triển các khu, điểm du lịch gắn với các di tích, danh lam thắng cảnh; quy hoạch đất để 

xây dựng hệ thống cơ sở văn hóa từ tỉnh xuống đến huyện, đến xã nên đáp ứng tốt nhu 

cầu về đất cho công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

bảo tồn văn hóa các dân tộc. 

3.6. Đánh giá tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu cầu bảo tồn, phát triển 

diện tích rừng và tỷ lệ che phủ 

3.6.1. Các tác động tích cực 

Sử dụng đúng, hợp lý tài nguyên đất đai và thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ và 

giám sát môi trường sẽ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan. 

Trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ này cũng đã định hướng việc sử dụng đất 

trên cơ sở bố trí quy hoạch phát triển các ngành kinh tế theo hướng bền vững và xây 

dựng cơ sở hạ tầng, các khu đô thị và các khu dân cư nông thôn theo hướng xanh, 

sạch, đẹp.  

Mặt dù diện tích đất phi nông nghiệp tăng theo yêu cầu phát triển của địa 

phương, nhưng vẫn duy trì diện tích trồng rừng tràm ở các xã có rừng hiện hữu, góp 

phần giảm thiểu các tác động tiêu cực của Biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí. 

Việc bố trí, quy hoạch mạng lưới bãi rác, các trạm xử lý chất thải, nước thải đáp 

ứng yêu cầu xử lý chất thải, rác thải. Xây dựng các cơ sở xử lý chất thải, nước thải cho 

các trang trại chăn nuôi kết hợp với tận dụng chất thải nông nghiệp để sản xuất phân 

hữu cơ vi sinh không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn cung cấp một 

lượng lớn phân hữu cơ góp phần cải tạo độ phì đất đai trên vùng đất SXNN.  

3.6.2. Các tác động tiêu cực có thể xảy ra cần lưu ý khắc phục 

Ngoài các ảnh hưởng tích cực, việc thực hiện theo phương án quy hoạch cũng 

có thể gây ra một số tác động tiêu cực đến môi trường, cần phải quan tâm giải quyết để 

hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, thương mại – dịch vụ, công 

nghiệp, đô thị hoá và gia tăng dân số cơ học tại các khu đô thị mới sẽ là nguy cơ ảnh 

hưởng đến môi trường. Nước thải, chất thải của các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, 

các khu vực dân cư tập trung có thể gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường đất, môi 

trường không khí,... Nếu không được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả 

thải ra môi trường thì sẽ là nguồn phát sinh không những gây ô nhiễm môi trường 

nước, môi trường đất mà còn là môi trường lây lan các loại dịch bệnh. Cần tăng cường 

công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, trang trại chăn 

nuôi; yêu cầu các đơn vị chủ quản phải cam kết bảo vệ môi trường, khu sản xuất phi 

nông nghiệp phải có khu xử lý chất thải, nước thải, các cơ quan chuyên môn quản lý 

về môi trường tăng cường công tác thanh kiểm tra để đảm bảo sản xuất không gây ô 

nhiễm môi trường..., tăng cường thêm các điểm quan trắc về môi trường để xử lý kịp 

thời các phát sinh về ô nhiễm môi trường. 

 Diện tích đất nông nghiệp giảm đến năm 2020 sẽ tạo thêm sức ép đến phát triển 

kinh tế nông nghiệp, cần tăng cường ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch 

để vừa gia tăng lượng nông sản với chất lượng cao và đảm bảo phát triển bền vững. 
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Phần III 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

Để triển khai thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 huyện Giồng Riềng đạt kết quả, có tính khả thi cao, khai thác được tiềm năng đất 

đai, đóng góp vai trò tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cần xây dựng 

và tổ chức thực hiện các giải pháp sau:   

I. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường. 

1.1. Giải pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng đất nông nghiệp. 

- Quản lý và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với quỹ đất trồng lúa theo Nghị 

định 35/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiêm cấm việc chuyển đổi đất trồng lúa sang các 

mục đích khác ngoài quy hoạch, ngoài các quy định hiện hành về sử dụng đất trồng 

lúa.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng nông nghiêp̣ hữu cơ 

trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhất là các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh 

như lúa gạo, thủy sản. Đẩy nhanh quá trình hình thành cánh đồng lớn, tổ chức thực 

hiện tốt các chính sách hỗ trợ người sản xuất đã được Thủ tướng Chính phủ quy định 

tại Nghị định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. 

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

nhằm tạo giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững. Chú trọng phát triển kinh tế hơp̣ 

tác, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao… đồng thời tăng cường liên kết 

trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất nông 

nghiệp. Phối hơp̣ với các cơ quan có chức năng của tỉnh kêu goị doanh nghiêp̣ đầu tư 

vào nông nghiêp̣, nông thôn theo quy điṇh taị Nghi ̣ điṇh 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiêp̣ đầu tư vào 

nông nghiêp̣, nông thôn. 

- Song song với quá trình sử duṇg đất cần chú trọng bảo vệ, cải tạo môi trường 

đất, nước và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực như: gây ô nhiễm môi trường, gây lây 

lan dịch bệnh, sử dụng cạn kiệt tài nguyên... để phát triển bền vững. 

1.2. Giải pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng đất phi nông nghiệp. 

- Trên cơ sở danh mục công trình, dự án sử dụng đất phi nông nghiệp được duyệt 

theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, hàng năm cần cụ thể hóa trong kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm để tổ chức thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất (theo 

Điều 62, Luật Đất đai 2013) và chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Hầu hết diện tích đất đưa vào quy hoạch, kế hoạch cho mục đích phi nông 

nghiệp đều phải thu hồi từ đất của các chủ sử dụng, do vậy cần công bố, công khai, 

minh bạch kế hoạch và các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho người sử 

dụng đất biết để phối hợp thực hiện. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thị, thành phố 

thuộc tỉnh thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp đã 

đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng 
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Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để hướng dẫn làm các thủ tục về giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hàng năm cần tiến hành rà soát các dự án đầu tư đăng ký vào kế hoạch sử dụng 

đất nhưng chưa thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định thu 

hồi dự án đầu tư, nhằm hạn chế tình trạng xin chủ trương thuê đất, giao đất nhưng 

không thực hiện dẫn tới tình trạng “treo”. 

1.3. Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực quản 

lý về môi trường cho hệ thống tổ chức trong lĩnh vực môi trường.  

- Bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện, bao gồm hệ thống tổ chức bảo vệ môi trường. 

- Trước mắt cần chú trọng vào các hoạt động như: bảo vệ nguồn nước sông, 

rạch, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xử lý nước thải của các khu sản xuất phi nông 

nghiệp. Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, kiểm 

soát chặt chẽ hơn các yếu tố đầu vào trong sản xuất đáp ứng yêu cầu sạch, an toàn; 

quản lý chất thải công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; quản lý môi trường nông nghiệp 

và nông thôn, đô thị và các khu dân cư tập trung; quản lý chất thải y tế độc hại; bảo tồn 

hệ sinh thái, quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; Quản lý môi trường 

các nguồn tài nguyên như: nước, đất, không khí. 

1.4. Nhóm giải pháp về thích ứng với biến đổi khí hậu 

1.4.1. Giải pháp phi công triǹh 

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, nước biển 

dâng đến toàn thể cộng đồng dân cư để tự giác, chủ động phòng chống. 

- Xây dựng kế hoac̣h thực hiện chương trình ứng phó với Biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng từ huyêṇ xuống đến xã, thị trấn, trong đó có kế hoạch chi tiết ứng phó chủ 

động nhằm giảm thiểu thiệt hại. 

- Định kỳ 05 năm tiến hành điều chỉnh quy hoac̣h sử duṇg đất, bố trí các loại đất 

nông nghiệp phù hợp với các dự báo về biến đổi khí hâụ, nước biển dâng. 

- Chú trọng chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu mùa vụ trên từng tiểu vùng 

cho phù hợp với quá trình Biến đổi hhí hậu, nước biển dâng. 

- Nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi có thời 

gian sinh trưởng phù hợp, có khả năng chịu mặn, chịu hạn và ngập úng, giảm thiểu tác 

động gây hiệu ứng nhà kính và thích nghi với BĐKH. 

- Hoàn thiện các quy trình sản xuất, đặc biệt là các quy trình sản xuất sản phẩm 

an toàn, giảm chi phí và chất thải, khí thải, hạn chế những tác động xấu đến môi 

trường, phù hợp trong điều kiện BĐKH. 

1.4.2. Giải pháp công triǹh 

- Xúc tiến nhanh hê ̣thống thuỷ lơị để chủ động kiểm soát xâm nhập mặn, khai 

thác các lợi thế do xâm nhập mặn để phát triển kinh tế. Đồng thời đầu tư hệ thống 

công trình thủy lợi nôị đồng để ứng phó với biến đổi khí hâụ, nước biển dâng. 
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- Đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn, đảm bảo an toàn đường giao thông, 

trường, chợ, công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn khi gặp sự cố cực đoan về thời 

tiết, khí hậu. 

- Nghiên cứu và quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở, phòng chống giảm nhẹ thiên 

tai v.v… theo hướng tăng cường thích ứng với BĐKH, trong đó đặc biệt chú trọng đến 

vấn đề xâm nhập mặn, hạn hán. Thực hiện các biện pháp chống xói mòn, sạt lở bờ 

kênh, sông rạch do thay đổi chế độ dòng chảy. 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc và cảnh báo ảnh hưởng của biến đổi khí hâụ, nước 

biển dâng ở những khu vực nhạy cảm (vùng ven biển, cửa sông). 

II. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2.1. Công bố quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch, KHSDĐ 

Sau khi phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng được 

phê duyệt, UBND huyện Giồng Riềng chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức 

thực hiện như sau: 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất huyện Giồng Riềng theo đúng quy định tại Điều 48 Luật Đất đai năm 

2013; xây dựng các biện pháp cụ thể để quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất; tổ chức cắm mốc xác định ranh giới các công trình xây dựng, giao thông quan 

trọng và thông báo cho nhân dân địa phương biết để thuận lợi cho công tác quản lý. 

- Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, xây dưṇg kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Chính phủ trong những 

trường hợp có chuyển đổi đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác. 

- Hướng dẫn các xã căn cứ vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện 

được duyệt để tiến hành đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quản lý đất đai theo 

quy hoạch được duyệt. 

- Các ban ngành, đặc biệt là phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế Hạ tầng, Kế 

hoạch –Tài chính, Giáo dục – Đào tạo… căn cứ vào điều chỉnh QHSDĐ đã được phê 

duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch sử duṇg 

đất của huyện đã được phê duyệt. 

2.2. Tăng cường công tác tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

đất đai 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để người dân nắm vững luật đất 

đai, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường. Quản lý sử 

dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng để tập trung 

cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công 

nghiệp, dịch vụ. Cập nhật kịp thời những thay đổi về thị trường đất đai để có kế hoạch 

bồi thường thoả đáng giúp sử dụng đất đúng theo kế hoạch. 

- Tăng cường công tác cập nhật, chỉnh lý biến động và cấp giấy chứng nhận 

QSDĐ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đồng thời có biện pháp xử lý các tồn tại, 

vướng mắc trong thực hiện kiểm kê, thống kê hiện trạng sử dụng đất 05 năm, hàng 

năm, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, KHSDĐ trong thời gian tới. 
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- Kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất. Khi giao đất, cho thuê đất 

cần phải tính đến năng lực thực hiện các dự án của chủ đầu tư, để đảm bảo triển khai 

đúng tiến độ và khả thi. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm, đồng thời phát 

hiện và kiến nghị điều chỉnh những bất hợp lý trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

nhằm sử dụng đất đai hợp lý với hiệu quả kinh tế cao. Có biện pháp xử lý  kịp thời và 

nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và kiến nghị thu hồi các dự án chậm 

triển khai. 

2.3. Trách nhiệm các ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai, giám sát, điều chỉnh, bổ 

sung, hướng dẫn các xa,̃ các ngành đăng ký nhu cầu sử duṇg đất để xây dựng kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm theo luật định. Công khai điều chỉnh quy hoạch và chỉ đạo các 

xã thưc̣ hiêṇ theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.   

- Các xa,̃ thị trấn căn cứ vào quy hoạch cáp huyêṇ để triển khai thưc̣ hiêṇ viêc̣ 

quản lý đất đai trên điạ bàn theo quy hoac̣h đươc̣ duyêṭ, đăng ký nhu cầu để lập kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn theo định hướng và các chỉ tiêu sử dụng đất 

đã được phân bổ trong quy hoạch cấp huyêṇ.  

- Các ngành cấp huyêṇ bám sát vào phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất cho ngành 

mình để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới cần xin chủ trương của 

UBND huyêṇ để phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh bổ 

sung theo luật định. Trong đó: 

+ Phòng Tài chính – kế hoac̣h và Chi cục thuế theo dõi và tổ chức thực hiện các 

khoản thu, chi từ đất theo Luật Đất đai 2013. 

+ Phòng Kinh tế – Ha ̣ tầng triển khai thưc̣ hiêṇ quy hoac̣h đô thị, quy hoac̣h 

nông thôn mới, các khu dân cư, nhà ở gắn liền với phát triển đô thị... 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng các giải pháp cụ thể sử 

dụng quỹ đất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, bền vững, xây dựng các công trình thủy 

lợi, tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tôn tạo cảnh quan, bảo vệ và phát 

triển rừng. 

+ Phòng Giáo duc̣ – Đào taọ, Y Tế, Văn hoá – Thể thao… tổ chức triển khai 

thưc̣ hiêṇ các công trình do ngành mình quản lý đa ̃đươc̣ UBND tỉnh phê duyêṭ trong 

điều chỉnh quy hoac̣h sử duṇg đất. 

+ Ban chỉ huy quân sư ̣ huyêṇ, Công an huyêṇ triển khai xây dưṇg các công 

trình thuôc̣ liñh vưc̣ quốc phòng – an ninh đa ̃đươc̣ phê duyêṭ. 

2.4. Biện pháp phối hợp 

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử duṇg đất đã 

được phê duyệt, cụ thể:  
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- Phối hợp với các ngành của tỉnh: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thể hiện 

tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, do vậy trong quá trình thưc̣ hiêṇ quy 

hoạch cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều chỉnh 

chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát triển chung của 

huyêṇ. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, giữa huyện và xã trong việc 

quản lý đất đai theo quy hoạch, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, cho thuê đất, thu hồi 

đất và chuyển muc̣ đích sử duṇg đất... 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Giồng Riềng đã được 

xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy trình nội dung được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành tại Thông tư 29/2014/TT-BTNMT; đồng thời bám sát các mục tiêu, định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016-2020 đã được xác định trong Văn kiêṇ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Giồng Riềng lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 để bố trí 

quỹ đất phù hợp. Đã tổng hợp, lồng ghép quy hoạch các ngành cấp tỉnh, cấp huyêṇ và 

nhu cầu sử dụng đất của các xã, thị trấn vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 nên đồng bộ giữa các quy hoạch và khả thi trong tổ chức thực hiện. 

- Kết quả điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã phân bổ lại quỹ 

đất trên điạ bàn huyêṇ Giồng Riềng như sau: Đất nông nghiệp có diện tích 58.006ha, 

chiếm 90,73% DTTN, bao gồm: Đất trồng lúa 50.286ha (toàn bộ là đất chuyên trồng 

lúa nước), đất trồng cây hàng năm khác 733ha, đất trồng cây lâu năm 6.082ha, đất 

rừng sản xuất 872ha, đất nuôi trồng thủy sản 10ha và đất nông nghiệp khác 23ha; đất 

phi nông nghiệp có diện tích 5.930ha, chiếm 9,27% DTTN. 

- Các chỉ tiêu trong phương án điều chỉnh quy hoac̣h sử duṇg đất huyêṇ Giồng 

Riêng đều phù hơp̣ với chỉ tiêu đươc̣ UBND tỉnh Kiên Giang phân bổ taị Phu ̣luc̣ 8, 

Công văn số 1196/QĐ-UBND ngày 27/7/2017. Riêng chỉ tiêu đất trồng cây lâu năm 

thấp hơn 23ha do quy hoạch cấp huyện xác định bổ sung diện tích đất nông nghiệp 

khác để xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao – Công ty Lại Sơn trên 

địa bàn xã Thạnh Hưng. 

2. Kiến nghị 

- Để khai thác tốt tiềm năng đất đai, thực hiện theo phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất, bên cạnh những chỉ đạo thực hiện của cả hệ thống chính trị ở 

Giồng Riềng; kiến nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở ngành liên quan xúc tiến nhanh 

quá trình thực hiện các chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của các Sở ngành 

ở cấp tỉnh, nhất là các dự án công trình phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi… tạo 

động lực để giúp Giồng Riềng ngày càng phát triển. 

- Tăng đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh cho xây 

dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ cho người trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP, các công 

trình đầu mối... phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất và phương án 

kiểm soát mặn và từng bước hạn chế những tác động do nước biển dâng và biến đổi 

khí hậu gây ra. 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh Kiên 

Giang phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai./. 

---------------------------- 


