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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

1. Sự cần thiết lập kế hoạch sử dụng đất 

Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy 

định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống 

nhất quản lý” (Điều 53). “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực 

quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật” (khoản 1 Điều 54). 

Thực hiện Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật 

có liên quan đến quy hoạch (Khoản 1 Điều 6 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đất đai) quy định “Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm” 

và tại Khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Căn cứ để giao đất, 

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

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

Căn cứ Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, sửa 

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

trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm (sửa đổi, 

bổ sung Khoản 6 điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai) như sau: Quý 

III hàng năm, UBND cấp huyện gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

năm sau đến sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định (điểm a); Sở 

Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án cần thu hồi 

đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai để báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua đồng thời với quyết định 

mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại 

kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (khoản đ); Căn cứ vào hồ sơ 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được hoàn thiện và nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12 (khoản e). 

Để cụ thể hóa Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 “Quy định kỹ thuật 

việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”. 

Với những ý nghĩa nêu trên, đồng thời thực hiện quy định của pháp luật 

và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố tiến hành lập “Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đây là việc làm cấp bách 

và khách quan. 
  



 

 

2. Các căn cứ pháp lý và các cơ sở lập kế hoạch sử dụng đất 

- Luật đất đai năm 2013, số 45/2013/QH13 ngày 29/11/ 2013;  

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch; 

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; 

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

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

hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 

2022 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tiền Giang thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 

2022 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất 

rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố Mỹ Tho về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2015 của 

thành phố Mỹ Tho; 

- Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Tiền 

Giang về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Mỹ Tho - tỉnh 

Tiền Giang đến năm 2030; 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Mỹ Tho, được UBND 

tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 

- Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Tiền 

Giang về phát triển đô thị tỉnh Tiền Giang đến năm 2025; 

- Công văn số 3215/UBND-KT ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Tiền 

Giang về việc chủ trương lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. 

 



 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC 

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước 

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt (Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của thành phố Mỹ Tho, được UBND tỉnh Tiền Giang phê 

duyệt tại Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 31/12/2021), kết quả thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 đã đạt được những kết quả chưa cao, kết quả thực 

hiện cụ thể như sau: 

1.1.1. Đất nông nghiệp 

 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 3.894,41 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất nông nghiệp là 4.542,98 ha; cao hơn 648,57 ha, đạt 

116,65 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 699,55 ha, nhưng 

thực hiện giảm 50,98 ha, đạt 7,29 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: Diện 

tích đất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, do một số dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp chưa được triển khai 

theo đúng kế hoạch, các dự án lớn như (Đường Nguyễn Công Bình và Khu dân 

cư hai bên đường (đoạn từ Phạm Hùng đến 870B), dự án Khu dân cư kênh đê 

Hùng Vương, dự án Đường Hùng Vương nối dài và khu dân cư hai bên đường, 

dự án Khu đô thị Đông Bắc…) chưa thực hiện nhưng phải đưa vào Kế hoạch sử 

dụng đất để lập thủ tục đầu tư; các dự án của ngành điện đăng ký nhưng chưa 

triển khai thực hiện. 

a. Đất trồng lúa (toàn bộ là đất chuyên trồng lúa nước) 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất trồng lúa là 2,78 ha; cao hơn 2,78 ha, không đạt so với chỉ 

tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 471,50 ha, nhưng thực hiện giảm 

468,72 ha, đạt 99,41 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân giảm do đáp ứng nhu 

cầu phát triển KT-XH của địa phương, trong đó: chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 

đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, tập trung nhiều ở các xã như: Tân Mỹ 

Chánh, Đạo Thạnh, Mỹ Phong, Trung An, Phước Thạnh, ... chủ yếu trồng các 

loại cây như: cam, ổi, chanh, dừa, bưởi, ... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn 

trồng lúa.  

b. Đất trồng cây hàng năm khác  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 45,09 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất trồng cây hàng năm khác là 130,44 ha; cao hơn 85,35 ha, đạt 

289,27 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 31,02 ha, nhưng 

thực hiện lại tăng 54,33 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu 



 

 

đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất 

đai năm 2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh 

lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

 c. Đất trồng cây lâu năm  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 3.839,93 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất trồng cây lâu năm là 4.399,74 ha; cao hơn 559,81 ha, đạt 

114,58 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 197,01 ha, nhưng 

thực hiện lại tăng 362,80 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu 

đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất 

đai năm 2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh 

lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

d. Đất nuôi trồng thủy sản 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 4,68 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất nuôi trồng thủy sản là 5,31 ha; cao hơn 0,63 ha, đạt 113,38 % 

so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 0,02 ha, thực hiện tăng 0,61 

ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và 

những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với 

thống kê đất đai năm 2021. 

 e. Đất nông nghiệp khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 4,70 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất nông nghiệp khác là 4,70 ha; bằng với hiện trạng năm 2021; 

đạt 100,00 % so với chỉ tiêu đề ra. 

1.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 4.329,11 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất phi nông nghiệp là 3.678,33 ha; thấp hơn 650,78 ha, đạt 

84,97 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 700,15 ha, thực 

hiện tăng 49,36 ha, đạt 7,05 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: Năm 2022, kế 

hoạch đưa vào các dự án lớn như (Đường Nguyễn Công Bình và Khu dân cư hai 

bên đường (đoạn từ Phạm Hùng đến 870B), dự án Khu dân cư kênh đê Hùng 

Vương, dự án Đường Hùng Vương nối dài và khu dân cư hai bên đường, dự án 

Khu đô thị Đông Bắc…) nhưng đến nay chưa thực hiện. 

a. Đất quốc phòng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 21,37 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất quốc phòng là 16,96 ha; thấp hơn 4,41 ha, đạt 79,36 % so với 

chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 2,31 ha, thực hiện giảm 2,10 ha, 



 

 

không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những 

công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất 

đai năm 2021. 

b. Đất an ninh 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 27,08 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất an ninh là 27,02 ha; thấp hơn 0,06 ha, đạt 99,79 % so với chỉ 

tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã thực 

hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

c. Đất khu công nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 76,14 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất khu công nghiệp là 76,14 ha; bằng với hiện trạng năm 2021; 

đạt 100,00 % so với chỉ tiêu đề ra.  

d. Đất cụm công nghiệp 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất cụm công nghiệp là 40,19 ha; bằng với hiện trạng năm 2021; 

đạt 100,00 % so với chỉ tiêu đề ra.  

 e. Đất thương mại, dịch vụ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 165,08 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất thương mại, dịch vụ là 125,76 ha; thấp hơn 39,32 ha, đạt 

76,18 % chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 40,72 ha, thực hiện tăng 

1,40 ha, đạt 3,43 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: năm 2022, dự kiến thực 

hiện các công trình nhưng đến nay chưa thực hiện như: Khu vực hỗn hợp sông 

Tiền; Khu du lịch - nhà hàng - khách sạn Mekong Paradise; Khu Làng nghề 

Nam Bộ, dự báo chuyển mục đích đất thương mại dịch vụ theo tuyến giao 

thông, ... 

 g. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 56,63 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 44,69 ha; thấp hơn -11,95 

ha, đạt 78,91 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 13,65 ha, 

thực hiện tăng 1,70 ha, đạt 12,49 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: năm 

2022, dự kiến thực hiện các công trình nhưng đến nay chưa thực hiện như: Lò 

giết mổ Trung An; dự báo chuyển mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

theo tuyến giao thông, ... 



 

 

 h. Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 892,79 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất phát triển hạ tầng là 725,55 ha; thấp hơn 167,24 ha, đạt 

81,27 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 188,79 ha, thực 

hiện tăng 21,55 ha, đạt 11,41 % so với chỉ tiêu đề ra.  

h.1. Đất giao thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 587,35 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất giao thông là 490,14 ha; thấp hơn 97,22 ha, đạt 83,45 % 

so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 119,81 ha, thực hiện tăng 

22,59 ha, đạt 18,85 % so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: năm 2022, dự kiến 

thực hiện các công trình nhưng đến nay chưa thực hiện như: Đường Hùng 

Vương nối dài; Đường Nguyễn Công Bình (đoạn từ đường Phạm Hùng đến 

ĐT.870); Đường 26/3; Đường vào trường THCS Nam Định; Đường vào Ủy ban 

nhân dân phường 6; Đường vào trường TH Thái Sanh Hạnh và trường THCS 

Bảo Định; Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định; Đường Đìa Lá, thành 

phố Mỹ Tho và các tuyến đường giao thông nông thôn, ... 

h.2. Đất thủy lợi 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 51,16 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất thủy lợi là 3,67 ha; thấp hơn 47,48 ha, đạt 7,18 % so với chỉ 

tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 43,66 ha, thực hiện giảm 3,82 ha, 

không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những 

công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất 

đai năm 2021. 

h.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 30,19 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở văn hóa là 34,86 ha; cao hơn 4,66 ha, đạt 

115,44 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 3,89 ha, thực hiện 

tăng 0,77 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 

2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so 

với thống kê đất đai năm 2021. 

 h.4. Đất xây dựng cơ sở y tế 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 33,11 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở y tế là 38,10 ha; cao hơn 4,99 ha, đạt 115,06 

% so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 1,23 ha, thực hiện tăng 



 

 

3,76 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế 

hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 

và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với 

thống kê đất đai năm 2021. 

h.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 69,97 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 63,55 ha; thấp hơn 

6,42 ha, đạt 90,83 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 6,16 ha, 

thực hiện giảm 0,26 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu 

vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai 

năm 2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh 

lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

h.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 15,37 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 14,43 ha; thấp hơn 0,94 

ha, đạt 93,88 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến không biến động 

với hiện trạng, thực hiện giảm 0,94 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên 

nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu 

thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 

nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

h.7. Đất công trình năng lượng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 15,88 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất công trình năng lượng là 4,51 ha; thấp hơn 11,37 ha, đạt 

28,39 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 11,37 ha, thực hiện 

không biến động với hiện trạng, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: 

năm 2022, dự kiến thực hiện các công trình nhưng đến nay chưa thực hiện như: 

Đường dây 110KV 2 mạch 220KV Cần Đước - Cần Đước 110KV - Gò Công - 

trạm 220KV Mỹ Tho; Trạm biến áp 110KV Tân Mỹ Chánh và đường dây đấu 

nối; Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Tân An - Long An; Xây 

dựng 110kV mạch kép từ Trạm 220kV Bến Tre đi trạm 220kV Mỹ Tho, tiết 

diện phân pha 2xACSR240, ... 

h.8. Đất công trình bưu chính viễn thông 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0,89 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất công trình bưu chính viễn thông là 0,91 ha; nhưng thực hiện 

kết quả cao hơn 0,02 ha, đạt 102,45 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự 



 

 

kiến giảm 0,01 ha, thực hiện tăng 0,01 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. 

Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính 

bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã thực hiện trong 

năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

h.9. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 4,05 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất có di tích lịch sử - văn hóa là 4,05 ha; bằng với chỉ tiêu được 

duyệt, đạt 100% chỉ tiêu đề ra.  

h.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0,01 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất bãi thải, xử lý chất thải là 0 ha; thấp hơn 0,01 ha, không đạt so 

với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã 

thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

h.11. Đất cơ sở tôn giáo 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 31,20 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất cở sở tôn giáo là 30,41 ha; thấp hơn 0,79 ha, đạt 97,48 % so 

với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 0,75 ha, thực hiện giảm -0,03 

ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và 

những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với 

thống kê đất đai năm 2021. 

h.12. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 45,44 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 33,40 ha; 

nhưng thực hiện kết quả thấp hơn 12,04 ha, đạt 73,50 % so với chỉ tiêu đề ra. 

Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 12,00 ha, thực hiện giảm 0,04 ha, không đạt so 

với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: năm 2022, dự kiến thực hiện Dự án Hoa viên 

nghĩa trang thành phố Mỹ Tho nhưng đến nay chưa thực hiện như. 

h.13. Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0,68 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ là 0,68 ha; bằng với 

hiện trạng năm 2021, đạt 100,00 % so với chỉ tiêu đề ra.  

 



 

 

h.14. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 2,74 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội là 2,74 ha; bằng với hiện trạng 

năm 2021, đạt 100,00 % so với chỉ tiêu đề ra.  

h.15. Đất chợ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 4,63 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất chợ là 4,11 ha; thấp hơn 0,52 ha, đạt 88,79 % so với chỉ tiêu 

đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 0,11 ha, thực hiện giảm 0,41 ha, không đạt 

so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã 

thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

i. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất sinh hoạt cộng đồng là 3,63 ha; cao hơn 0,09 ha; đạt 102,55 % 

chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 2020 và những công trình đã thực 

hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so với thống kê đất đai năm 2021. 

k. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 11,62 ha; nhưng thực hiện 

kết quả thấp hơn 26,56 ha, đạt 30,43 % chỉ tiêu đề ra.  

l. Đất ở tại nông thôn 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 1.107,55 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất ở tại nông thôn là 790,25 ha; thấp hơn 317,30 ha; đạt 

71,35 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 340,80 ha, thực 

hiện tăng 23,50 ha, đạt 6,90 % so với chỉ tiêu đề ra.  

m. Đất ở tại đô thị 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 511,89 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất ở tại đô thị là 433,47 ha; thấp hơn 78,43 ha, đạt 84,68 % 

so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến tăng 82,86 ha, thực hiện tăng 

4,43 ha, đạt 5,35 % so với chỉ tiêu đề ra.  

n. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 28,81 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở cơ quan là 32,85 ha; cao hơn 4,04 ha, đạt 



 

 

114,03 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 1,63 ha, thực hiện 

tăng 2,42 ha, không đạt so với chỉ tiêu đề ra. Nguyên nhân: số liệu đầu vào của 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được tính bằng số liệu thống kê đất đai năm 

2020 và những công trình đã thực hiện trong năm 2021 nên có sự chênh lệch so 

với thống kê đất đai năm 2021. 

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

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 2,46 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp là 0,28 ha; nhưng thực 

hiện kết quả thấp hơn 2,17 ha, đạt 11,50 % so với chỉ tiêu đề ra.  

p. Đất tín ngưỡng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 3,29 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất tín ngưỡng là 3,36 ha; nhưng thực hiện kết quả cao hơn 0,07 

ha, đạt 102,20 % với chỉ tiêu đề ra.  

q. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 1.331,02 ha. Qua thực hiện 

kế hoạch, đến nay đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 1.338,50 ha; cao hơn 7,48 

ha, đạt 100,56 % so với chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 9,51 ha, 

thực hiện giảm 2,04 ha, đạt 21,42 % so với chỉ tiêu đề ra.  

r. Đất có mặt nước chuyên dùng 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 22,37 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất có mặt nước chuyên dùng là 7,20 ha; nhưng thực hiện kết 

quả thấp hơn 15,17 ha, đạt 32,20 % chỉ tiêu đề ra.  

s. Đất phi nông nghiệp khác 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0,86 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất phi nông nghiệp khác là 0,86 ha; bằng với hiện trạng năm 

2021, đạt 100 % so với chỉ tiêu đề ra.  

1.1.3. Đất chưa sử dụng  

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được duyệt là 0,55 ha. Qua thực hiện kế 

hoạch, đến nay đất chưa sử dụng là 2,77 ha; nhưng thực hiện kết quả cao hơn 

2,22 ha, đạt 501,20 % chỉ tiêu đề ra. Thực tế kế hoạch dự kiến giảm 0,60 ha, 

thực hiện tăng 1,62 ha, đạt 21,42 % so với chỉ tiêu đề ra. 

 



 

 

1.2. Kết quả thực hiện các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất trong năm 2022 

Tổng công trình, dự án đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là 142 

công trình, dự án, với diện tích là 462,15 ha, trong đó có 44 công trình, dự án 

thuộc Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh với diện tích là 339,48 ha. Kết quả 

ước thực hiện đến cuối năm 2022 là 53 công trình, dự án, đạt 37,32 % so với kế 

hoạch, trong đó: 

- Công trình, dự án đã thực hiện trong năm 2022: Kết quả ước thực hiện 

đến cuối năm 2022 là 53 công trình, dự án với diện tích 30,00 ha, đạt 37,32 % 

về số lượng công trình và đạt 6,49 % về diện tích. 

- Công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2022: Tổng số có 89 công 

trình, dự án với diện tích 432,15 ha, chiếm 62,68 % về số lượng công trình, 

chiếm 93,51 % về diện tích (trong đó có 27 công trình, dự án do HĐND tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất), trong đó: 

+ Công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2022 đề nghị hủy bỏ: Tổng 

số có 08 công trình, dự án với diện tích 44,87 ha. 

+ Công trình, dự án chưa thực hiện trong năm 2022 đề nghị chuyển sang 

kế hoạch sử dụng đất năm 2023: Tổng số có 81 công trình, dự án với diện tích 

387,28 ha. 

1.3. Đánh giá những tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm trước 

1.3.1. Đánh giá những mặt được 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Mỹ Tho đã bố trí đất đai đáp 

ứng yêu cầu phát triển KT-XH của thành phố. 

- Chủ động quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực đáp ứng nhu cầu sử 

dụng đất cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu đô thị, khu dân cư,… và 

góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH, ổn định quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn thành phố. 

- Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Mỹ 

Tho đã cho thấy đây là cơ sở quan trọng quản lý nhà nước về đất đai, đã chỉ ra 

được vị trí, quy mô sử dụng đất cụ thể theo mục đích sử dụng; đồng thời là cơ sở 

rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư, xây dựng công trình và nhất là giúp các 

cấp chính quyền trong công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục 



 

 

đích sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, nhằm đảm 

bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra 

chuyển mục đích trái phép đất nông nghiệp sang mục đích khác với quy mô lớn. 

1.3.2. Những tồn tại 

Bên cạnh những mặt đạt được kế hoạch sử dụng đất năm 2022 vẫn còn 

một số tồn tại sau: 

- Nhiều công trình quy hoạch rất cần thiết, có lộ trình thực hiện và phù 

hợp với mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố nhưng do ngân sách không 

bảo đảm, bị động về nguồn vốn đầu tư nên khi triển khai chưa đúng kế hoạch đề 

ra, nhất là đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật. 

- Bên cạnh đó một số công trình có nhu cầu bức xúc đã được đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất, trong khi đang khảo sát vị trí thực hiện và lập các thủ tục đầu tư. 

- Kế hoạch khai thác quỹ đất công nhằm tăng thêm nguồn thu cho ngân 

sách còn chưa thực sự đạt kết quả cao. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa 

bàn, mặc dù được triển khai thường xuyên, nhưng kết quả đạt chưa cao nên vẫn còn 

tình trạng tự phát chuyển đổi các mục đích khác không đúng kế hoạch được duyệt. 

1.4. Đánh giá nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm trước 

1.4.1. Nguyên nhân khách quan 

- Kế hoạch sử dụng đất cấp dưới phụ thuộc chỉ tiêu phân khai của kế 

hoạch cấp trên, dẫn đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đã trễ, làm 

ảnh hưởng tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. 

- Việc đăng ký danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch 

của các ngành thường chưa tính hết khả năng về tài chính, bởi phụ thuộc vào 

nhu cầu và khả năng đầu tư của xã hội và Nhà nước dẫn đến một số công trình, 

dự án không triển khai thực hiện được. 

1.4.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Việc lập kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào phương hướng, mục tiêu 

phát triển KT-XH của tỉnh, thành phố và liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh 

vực trong khi nguồn vốn đầu tư vào các công trình, dự án còn gặp nhiều khó 

khăn; đặc biệt là đầu tư cho các công trình, dự án có quy mô lớn như: Đường 



 

 

Nguyễn Công Bình và Khu dân cư hai bên đường (đoạn từ Phạm Hùng đến 

870B), dự án Khu dân cư kênh đê Hùng Vương, dự án Đường Hùng Vương nối 

dài và khu dân cư hai bên đường, dự án Khu đô thị Đông Bắc, Dự án Hoa viên 

nghĩa trang thành phố Mỹ Tho, … Do vậy, một số công trình, dự án trong kế 

hoạch sử dụng đất phải giãn tiến độ đầu tư hoặc chậm triển khai thực hiện so với 

kế hoạch được duyệt. 

- Một số ngành, lĩnh vực chưa thực sự coi trọng công tác xây dựng kế 

hoạch sử dụng đất. Khi xây dựng kế hoạch chưa đánh giá kỹ tính khả thi của các 

công trình thực hiện trong kỳ kế hoạch, nhất là các công trình phát triển hạ tầng, 

dự án khu dân cư, cơ sở thiết chế văn hóa, trường học, ... trong khi nguồn vốn 

đầu tư hạn chế, đặc biệt là vốn cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, nên chỉ tiêu thực 

hiện theo kế hoạch đạt thấp. 

- Theo quy định của pháp luật đất đai, quá trình xây dựng phương án, 

triển khai bồi thường, giải tỏa và tiến hành giao đất cho chủ đầu tư cần tuân thủ 

đúng thời gian theo quy định. Nhưng khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được 

duyệt, có thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác đo đạc, đền bù, giải phóng 

mặt bằng thường mất nhiều thời gian, phải chuyển sang năm 2023 mới hoàn tất 

thủ tục giao đất. 

- Ngân sách của địa phương hạn hẹp, sự đầu tư từ các cấp, các ngành còn 

hạn chế. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình, dự án phần lớn phụ thuộc 

vào ngân sách của Trung ương, của tỉnh nên khi nguồn vốn của Trung ương và 

địa phương gặp khó khăn dẫn đến không thể thực hiện được các công trình, dự 

án như kế hoạch được duyệt. 

- Đối với các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách, có sự chậm trễ của 

các nhà đầu tư trong thực hiện các công trình, dự án đã được đưa vào kế hoạch 

sử dụng đất, trong khi thiếu chế tài, quy định để các cơ quan chức năng yêu cầu 

các chủ đầu tư phải thực hiện trong năm kế hoạch. 

II. LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

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

Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

trong năm 2023. Các chỉ tiêu sử dụng đất của năm 2022 chưa thực hiện được 

nhưng còn phù hợp với tình hình thực tế và phương hướng nhiệm vụ phát triển 

KT-XH của huyện trong năm 2023. Theo đó số công trình, dự án trong năm 

2022 chưa thực hiện được và chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023 là 81 công 

trình, dự án với tổng diện tích 387,28 ha. Cụ thể chuyển tiếp 27 hạng mục công 



 

 

trình cần thực hiện thu hồi đất với tổng diện tích 281,33 ha; 54 hạng mục công 

trình giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 

105,95 ha. 

2.1.1. Đất nông nghiệp 

- Hiện trạng đất nông nghiệp năm 2022 là 4.542,98 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4.129,69 ha, chiếm 50,21 % diện tích 

tự nhiên; giảm 413,29 ha so với hiện trạng năm 2022. 

a. Đất trồng lúa  

- Hiện trạng đất trồng lúa năm 2022 là 2,78 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 0 ha; giảm 2,78 ha so với hiện trạng 

năm 2022. 

Ngoài ra hiện nay, phần lớn người dân chưa thực hiện đăng ký biến động 

sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy, thực tế đất trồng lúa trên 

pháp lý (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của thành phố vẫn còn rất lớn, 

phần diện tích này đã được kiểm kê, thống kê đưa vào hiện trạng sử dụng đất 

theo từng loại đất ngoài thực địa. Theo hồ sơ địa chính, nhu cầu chuyển mục 

đích đất trồng lúa (pháp lý) sang các mục đích khác đã được thống kê, kiểm kê 

đúng với hiện trạng sử dụng khá cao.  

Vì vậy, các trường hợp diện tích đất lúa (pháp lý) trên sổ của người dân 

mà đã được kiểm kê, thống kê đưa vào loại đất theo thực tế. Nếu phù hợp với 

quy hoạch, phần diện tích đất lúa này không tính vào diện tích chuyển mục đích 

đất trồng lúa chuyển sang các loại đất khác. 

* Trên địa bàn thành phố diện tích đất trồng lúa bằng diện tích đất 

chuyên trồng lúa nước. 

 b. Đất trồng cây hàng năm khác 

- Hiện trạng đất trồng cây hàng năm khác năm 2022 là 130,44 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 128,11 ha; giảm 2,33 ha so với hiện 

trạng năm 2022. 

c. Đất trồng cây lâu năm 

- Hiện trạng đất trồng cây lâu năm năm 2022 là là 4.399,74 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 3.991,56 ha; chiếm 48,54 % diện tích 

tự nhiên; giảm 408,18 ha so với hiện trạng năm 2022. 



 

 

 d. Đất nuôi trồng thủy sản 

- Hiện trạng đất nuôi trồng thủy sản năm 2022 là 5,31 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 5,31 ha; chiếm 0,06 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

 e. Đất nông nghiệp khác 

- Hiện trạng đất nông nghiệp khác năm 2022 là 4,70 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,70 ha; chiếm 0,06 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2022 là 3.678,33 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4.092,11 ha; chiếm 49,76 % diện tích 

tự nhiên; tăng 413,79 ha so với hiện trạng năm 2022. 

a. Đất quốc phòng 

- Hiện trạng đất quốc phòng năm 2022 là 16,96 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 19,27 ha; chiếm 0,23 % diện tích tự 

nhiên; tăng 2,31 ha so với hiện trạng năm 2022. 

b. Đất an ninh  

- Hiện trạng đất an ninh năm 2022 là 27,02 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 27,06 ha; chiếm 0,33 % diện tích tự 

nhiên; tăng 0,04 ha so với hiện trạng năm 2022. 

c. Đất khu công nghiệp 

- Hiện trạng đất khu công nghiệp năm 2022 là 76,14 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 76,14 ha; chiếm 0,93 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

d. Đất cụm công nghiệp 

- Hiện trạng đất cụm công nghiệp năm 2022 là 40,19 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 40,19 ha; chiếm 0,49 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

 đ. Đất thương mại dịch vụ 

- Hiện trạng đất thương mại dịch vụ năm 2022 là 125,76 ha. 



 

 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 169,66 ha; chiếm 2,06 % diện tích tự 

nhiên; tăng 43,90 ha so với hiện trạng năm 2022. 

e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 

- Hiện trạng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp năm 2022 là 44,69 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 58,37 ha; chiếm 0,71 % diện tích tự 

nhiên; tăng 13,69 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g. Đất phát triển hạ tầng   

- Hiện trạng đất phát triển hạ tầng năm 2022 là 725,55 ha.  

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 874,63 ha; chiếm 10,63 % diện tích 

tự nhiên; tăng 149,08 ha so với hiện trạng năm 2022. 

Đất phát triển hạ tầng gồm: 

g.1. Đất giao thông 

- Hiện trạng đất giao thông năm 2022 là 490,14 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 613,49 ha; chiếm 7,46 % diện tích tự 

nhiên; tăng 123,36 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.2. Đất thủy lợi  

- Hiện trạng đất thủy lợi năm 2022 là 3,67 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 10,53 ha; chiếm 0,13 % diện tích tự 

nhiên; tăng 6,86 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.3. Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở văn hóa năm 2022 là 34,86 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 29,39 ha, chiếm 0,36 % diện tích tự 

nhiên; giảm 5,47 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.4. Đất xây dựng cơ sở y tế  

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở y tế năm 2022 là 38,10 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 39,94 ha; chiếm 0,49 % diện tích tự 

nhiên; tăng 1,84 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo năm 2022 là 63,55 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 71,47 ha; chiếm 0,87 % diện tích tự 

nhiên; tăng 7,92 ha so với hiện trạng năm 2022. 



 

 

g.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao năm 2022 là 14,43 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 14,35 ha; chiếm 0,17 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,08 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.7. Đất công trình năng lượng 

- Hiện trạng đất công trình năng lượng năm 2022 là 4,51 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 7,21 ha; chiếm 0,09 % diện tích tự 

nhiên; tăng 2,70 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.8. Đất công trình bưu chính viễn thông 

- Hiện trạng đất công trình bưu chính viễn thông năm 2022 là 0,91 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 0,91 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

g.9. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 

- Hiện trạng đất có di tích lịch sử - văn hóa năm 2022 là 4,05 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,05 ha; chiếm 0,05 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

g.10. Đất cơ sở tôn giáo 

- Hiện trạng đất cơ sở tôn giáo năm 2022 là 30,41 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 30,41 ha; chiếm 0,37 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

g.11. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 

- Hiện trạng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng năm 

2022 là 33,40 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 45,36 ha; chiếm 0,55 % diện tích tự 

nhiên; tăng 11,96 ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.12. Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ năm 2022 là 

0,68 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 0,68 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên; tăng ha so với hiện trạng năm 2022. 

g.13. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội 

- Hiện trạng đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội năm 2022 là 2,74 ha. 



 

 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2,74 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; không biến động với hiện trạng năm 2022. 

g.14. Đất chợ 

- Hiện trạng đất chợ năm 2022 là 4,11 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,10 ha; chiếm 0,05 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,01 ha so với hiện trạng năm 2022. 

h. Đất sinh hoạt cộng đồng  

- Hiện trạng đất sinh hoạt cộng đồng năm 2022 là 3,63 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 4,30 ha; tăng 0,67 ha so với hiện 

trạng năm 2022. 

i. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng  

- Hiện trạng đất khu vui chơi, giải trí công cộng năm 2022 là 11,62 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 60,95 ha; chiếm 0,74 % diện tích tự 

nhiên; tăng 49,33 ha so với hiện trạng năm 2022.  

k. Đất ở tại nông thôn 

- Hiện trạng đất ở tại nông thôn năm 2022 là 790,25 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 940,58 ha; chiếm 11,44 % diện tích tự 

nhiên; tăng 150,32 ha so với hiện trạng năm 2022 

l. Đất ở tại đô thị 

- Hiện trạng đất ở tại đô thị năm 2022 là 433,47 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 455,48 ha; chiếm 5,54 % diện tích tự 

nhiên; tăng 22,01 ha so với hiện trạng năm 2022. 

m. Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở cơ quan năm 2022 là 32,85 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 31,64 ha; chiếm 0,38 % diện tích tự 

nhiên; giảm 1,21 ha so với hiện trạng năm 2022. 

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

- Hiện trạng đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp năm 2022 là 0,28 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2,60 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; tăng 2,32 ha so với hiện trạng năm 2022. 

o. Đất tín ngưỡng 

- Hiện trạng đất tín ngưỡng năm 2022 là 3,36 ha. 



 

 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 3,36 ha; chiếm 0,04 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

p. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

- Hiện trạng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối năm 2022 là 1.338,50 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 1.319,83 ha; chiếm 16,05 % diện tích 

tự nhiên; giảm 18,67 ha so với hiện trạng năm 2022. 

q. Đất phi nông nghiệp khác  

- Hiện trạng đất phi nông nghiệp khác năm 2022 là 0,86 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 0,86 ha; chiếm 0,01 % diện tích tự 

nhiên; không biến động so với hiện trạng năm 2022. 

2.1.3. Đất chưa sử dụng 

- Hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2022 là 2,77 ha. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 2,27 ha; chiếm 0,03 % diện tích tự 

nhiên; giảm 0,50 ha so với hiện trạng năm 2022. 

2.2. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích  

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế kéo theo nhu cầu xây dựng các công 

trình của các ngành và các lĩnh vực. Trong quá trình lập kế hoạch sử dụng đất 

năm 2023 thành phố Mỹ Tho, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất 

trong năm là 424,30 ha. Trong đó, diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng các 

loại đất theo các yêu cầu cần được phân tích cụ thể như sau:  

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 413,29 ha, trong đó: 

+ Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2,33 ha, 

cụ thể: Xã Trung An: 0,15 ha; xã Phước Thạnh: 0,02 ha; xã Mỹ Phong: 2,16 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp là 410,96 ha, cụ 

thể: Phường 2: 1,56 ha; phường 3: 3,09 ha; phường 4: 0,03 ha; phường 5: 8,59 

ha; phường 6: 17,35 ha; phường 8: 2,52 ha; phường 9: 4,55 ha; phường 10: 7,21 

ha; phường Tân Long: 6,78 ha; xã Thới Sơn: 14,79 ha; xã Trung An: 51,00 ha; 

xã Phước Thạnh: 26,11 ha; xã Đạo Thạnh: 234,62 ha; xã Mỹ Phong: 21,33 ha; 

xã Tân Mỹ Chánh: 11,42 ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp (trong đó: 

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm) là 2,78 ha; cụ thể: xã Mỹ 

Phong 2,78 ha. 



 

 

+ Ngoài ra hiện nay, phần lớn người dân chưa thực hiện đăng ký biến 

động sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy, thực tế đất trồng 

lúa trên pháp lý (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của thành phố vẫn còn rất 

lớn, phần diện tích này đã được kiểm kê, thống kê đưa vào hiện trạng sử dụng 

đất theo từng loại đất ngoài thực địa. Theo hồ sơ địa chính, nhu cầu chuyển mục 

đích đất trồng lúa (pháp lý) sang các mục đích khác đã được thống kê, kiểm kê 

đúng với hiện trạng sử dụng khá cao.  

+ Vì vậy, các trường hợp diện tích đất lúa (pháp lý) trên sổ của người dân 

mà đã được kiểm kê, thống kê đưa vào loại đất theo thực tế. Nếu phù hợp với 

quy hoạch, phần diện tích đất lúa này không tính vào diện tích chuyển mục đích 

đất trồng lúa chuyển sang các loại đất khác. 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 8,23 ha, cụ 

thể: Phường 1: 0,04 ha; phường 2: 0,08 ha; phường 3: 0,01 ha; phường 4: 0,03 

ha; phường 5: 0,21 ha; phường 6: 1,94 ha; phường 7: 0,01 ha; phường 8: 0,01 

ha; phường 10: 0,03 ha; xã Phước Thạnh: 0,20 ha; xã Đạo Thạnh: 5,63 ha; xã 

Tân Mỹ Chánh: 0,04 ha. 

Trường hợp các thửa đất nằm lân cận khu dân cư, chưa đăng ký nhu cầu 

sử dụng đất trong năm nhưng có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nếu phù 

hợp với quy hoạch phân khu đô thị hoặc kế hoạch sử dụng đất trong năm mà tại 

vị trí đất chưa có định hướng thực hiện công trình, dự án khác, phù hợp định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thì căn cứ vào nhu cầu sử dụng 

đất thực tế của người sử dụng đất và chỉ tiêu đất đai được phân bổ tạo điều kiện 

cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất. 

2.3. Diện tích đất cần thu hồi 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các công trình dự án trong năm 2023 

và cập nhật chuẩn hóa số liệu hiện trạng sử dụng đất của các phường, xã trên địa 

bàn thành phố Mỹ Tho cần phải thực hiện thu hồi 303,69 ha, diện tích loại đất 

cụ thể như sau:  

- Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi 268,00 ha, bao gồm:  

+ Đất trồng cây hàng năm khác bị thu hồi 2,31 ha. Phân bố đến từng đơn 

vị hành chính cấp xã như sau: Xã Trung An 0,15 ha; xã Mỹ Phong 2,16 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm bị thu hồi 265,69 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp phường, xã như sau: Phường 3: 0,59 ha; phường 6: 12,56 ha; 

phường 9: 0,35 ha; phường 10: 3,45 ha; phường Tân Long: 3,90 ha; xã Thới 



 

 

Sơn: 0,39 ha; xã Trung An: 15,18 ha; xã Phước Thạnh: 17,05 ha; xã Đạo Thạnh: 

197,28 ha; xã Mỹ Phong: 12,52 ha; xã Tân Mỹ Chánh: 2,42 ha. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp bị thu hồi 35,69 ha, trong đó:  

+ Đất thương mại, dịch vụ bị thu hồi 2,05 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp phường, xã như sau: Phường 3: 0,04 ha; phường 10: 0,41 ha; xã 

Trung An: 0,03 ha; xã Phước Thạnh: 0,27 ha; xã Đạo Thạnh: 1,29 ha. 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bị thu hồi 0,59 ha. Phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp phường, xã như sau: Phường 3: 0,04 ha; phường 10: 0,07 

ha; xã Phước Thạnh: 0,09 ha; xã Đạo Thạnh: 0,39 ha. 

+ Đất phát triển hạ tầng bị thu hồi 2,30 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành 

chính cấp phường, xã như sau: Phường 6: 0,84 ha; xã Đạo Thạnh: 1,42 ha; xã 

Mỹ Phong 0,04 ha. 

+ Đất ở nông thôn bị thu hồi 9,47 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp phường, xã như sau: Xã Trung An: 0,53 ha; xã Phước Thạnh: 0,06 ha; xã 

Đạo Thạnh: 8,78 ha; xã Mỹ Phong: 0,10 ha. 

+ Đất ở tại đô thị bị thu hồi 2,68 ha. Phân bố đến từng đơn vị hành chính 

cấp phường, xã như sau: Phường 3: 0,32 ha; phường 4: 0,24 ha; phường 5: 0,83 

ha; phường 6: 0,60 ha; phường 7: 0,43 ha; phường 10: 0,27 ha. 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan bị thu hồi 0,12 ha. Phân bố đến từng đơn vị 

hành chính cấp phường, xã như sau: Phường 10: 0,05 ha; xã Đạo Thạnh: 0,07 ha. 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối bị thu hồi 18,48 ha. Phân bố đến từng 

đơn vị hành chính cấp phường, xã như sau: Phường 1: 0,15 ha; phường 3: 0,08 

ha; phường 4: 0,92 ha; phường 5: 1,21 ha; phường 6: 6,99 ha; phường 10: 2,27 

ha; phường Tân Long: 0,45 ha; xã Trung An: 0,02 ha; xã Phước Thạnh: 0,07 ha; 

xã Đạo Thạnh: 6,27 ha; xã Mỹ Phong: 0,05 ha. 

2.4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 

Năm 2023, thành phố đưa 0,50 ha đất chưa sử dụng vào sử dụng cho mục 

đích đất phát triển hạ tầng 0,50 ha. 

 



 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

I. KẾT LUẬN 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Mỹ Tho được xây dựng trên 

cơ sở phù hợp với kế hoạch đầu tư công năm 2023 và nghiên cứu các tài liệu về 

điều kiện tự nhiên, KT-XH, tài nguyên đất đai của thành phố và quy hoạch, kế 

hoạch các ngành. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã 

được phê duyệt và xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để làm cơ sở 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là cơ sở để thực hiện thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo khai thác hợp lý tài 

nguyên đất đai. 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Mỹ Tho là căn cứ để phân 

bổ, khai thác sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động trên địa bàn 

thành phố Mỹ Tho nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Kết quả việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là đã xác định được ranh 

giới trên bản đồ, chi tiết hiện trạng sử dụng các loại đất. Vì vậy, sẽ có nhiều 

thuận lợi trong quản lý đất đai, xây dựng, cập nhật biến động đất đai; tham mưu, 

đề xuất với các ngành, cấp trên. 

II. KIẾN NGHỊ 

Để kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Mỹ Tho đạt hiệu quả 

cao, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của thành phố Mỹ Tho; hướng người sử 

dụng đất vào việc khai thác và sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo tính thống nhất trong quản lý sử dụng đất. UBND thành phố Mỹ Tho 

kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành 

phố để thành phố sớm triển khai thực hiện, chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư quan trọng, nhất là dự án về cơ sở hạ 

tầng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho; hỗ trợ thành phố Mỹ Tho trong việc tổ 

chức xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; 

ưu tiên các nguồn vốn ODA, chương trình dự án quốc gia về giáo dục, phát triển 

cơ sở hạ tầng./. 

____________________ 



Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tổng diện tích tự nhiên 8.224,07 77,69 70,75 54,19 80,72 271,54 309,09 40,28 69,69 237,55 282,21 325,67 1.211,69 1.015,79 1.040,01 1.075,26 1.124,96 936,98

1 Đất nông nghiệp NNP 4.542,98 1,56 8,11 0,03 104,66 58,85 12,56 99,02 169,15 45,12 509,84 459,11 791,45 733,12 879,18 671,22

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,78 2,78

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,78 2,78

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 130,44 1,26 5,00 55,79 5,62 55,95 6,81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.399,74 1,56 8,09 0,03 104,39 58,03 12,56 97,76 169,15 45,02 506,59 453,03 735,02 727,07 820,43 661,03

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có RSX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 5,31 0,02 0,27 0,83 0,10 2,95 0,00 0,64 0,41 0,02 0,08

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4,70 0,30 1,08 0,01 3,31

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.678,33 77,69 69,19 46,08 80,69 166,88 250,24 40,28 57,13 138,53 113,06 277,79 701,85 556,68 248,56 342,14 245,78 265,76

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 16,96 3,46 0,16 8,73 0,24 4,37

2.2 Đất an ninh CAN 27,02 0,17 0,14 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 1,13 14,86 1,17 0,02 0,28 0,93 8,23

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 76,14 76,14

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,19 23,27 16,92

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 125,76 5,74 3,24 1,64 3,50 20,45 10,21 0,63 2,32 4,98 9,79 0,22 17,03 16,71 10,91 11,68 2,70 4,01

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 44,69 2,02 0,92 0,12 1,00 1,49 0,05 0,07 10,02 2,81 1,10 1,39 5,19 6,09 2,23 2,89 7,28

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 725,55 30,93 13,59 12,26 17,20 39,60 62,79 15,79 18,13 21,73 28,46 5,18 32,74 82,52 91,14 118,01 67,23 68,26

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 490,14 18,09 10,43 9,67 12,86 27,75 38,50 10,67 11,55 17,72 24,77 4,61 28,07 60,92 43,48 78,62 50,38 42,05

Phân theo đơn vị hành chính

Biểu 01/CH 

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
STT

Đơn vị tính: ha
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

Phân theo đơn vị hành chính

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích 
STT

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 3,67 0,002 0,16 0,41 0,28 0,16 1,67 0,15 0,01 0,37 0,33 0,13

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 34,86 0,18 0,77 1,02 0,20 1,06 1,30 0,09 0,05 0,25 0,17 0,50 28,56 0,11 0,61

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 38,10 4,31 0,07 0,06 0,03 0,32 0,05 0,33 0,09 0,18 0,26 0,03 0,08 0,16 30,93 0,96 0,12 0,11

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 63,55 7,82 1,43 0,46 0,39 5,22 7,40 1,65 3,71 2,45 1,03 0,27 1,28 7,36 3,93 2,17 2,70 14,27

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 14,43 1,19 7,74 1,55 1,50 2,44

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 4,51 0,003 0,001 0,30 0,001 0,73 0,005 0,10 3,31 0,06

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,91 0,25 0,17 0,02 0,32 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,05 0,32 0,36 0,11 0,07 0,05 0,73 2,41

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 30,41 0,83 0,14 0,36 2,90 5,57 1,85 1,01 0,22 1,34 0,14 1,10 6,90 3,13 0,89 3,63 0,40

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 33,40 0,11 0,26 0,05 2,74 0,72 0,22 0,85 0,73 0,03 0,10 3,42 9,04 4,19 6,53 4,42

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,68 0,68

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,74 2,74

2.9.16 Đất chợ DCH 4,11 0,28 0,23 0,13 0,84 0,09 0,45 0,31 0,04 0,15 0,19 0,32 1,07

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,63 0,03 0,09 0,06 0,10 0,18 0,24 0,06 0,12 0,10 0,08 0,05 0,25 0,36 0,12 0,44 0,32 1,03

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 11,62 0,42 0,05 0,19 4,58 0,11 3,77 0,11 0,48 1,63 0,15 0,13

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 790,25 53,34 249,89 108,69 153,47 131,29 93,57

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 433,47 12,43 27,45 25,30 32,14 93,33 87,66 16,77 35,17 38,15 53,16 11,90

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 32,85 9,49 0,71 0,58 1,80 2,39 1,40 1,55 0,18 0,78 2,20 0,70 0,37 0,62 0,68 5,91 1,13 2,36

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,28 0,19 0,01 0,08

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 3,36 0,03 0,08 0,15 0,07 0,07 0,05 0,01 0,21 0,03 0,20 0,12 0,36 0,98 0,05 0,95

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.338,50 14,80 21,83 4,94 13,81 9,73 73,88 5,33 24,64 15,05 258,10 595,67 107,70 30,57 47,79 34,71 79,94

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,20 7,20

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,86 0,86

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,77 2,77
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Tỷ lệ 

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

Tổng diện tích tự nhiên 8.224,07 8.224,07 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 3.894,41 4.542,98 648,57 116,65

1.1 Đất trồng lúa LUA 2,78 2,78

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,78 2,78

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 45,09 130,44 85,35 289,27

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.839,93 4.399,74 559,81 114,58

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 4,68 5,31 0,63 113,38

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4,70 4,70 0,00 100,00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.329,11 3.678,33 -650,78 84,97

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 21,37 16,96 -4,41 79,36

2.2 Đất an ninh CAN 27,08 27,02 -0,06 99,79

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 76,14 76,14 100,00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,19 40,19 100,00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 165,08 125,76 -39,32 76,18

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 56,63 44,69 -11,95 78,91

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT 892,79 725,55 -167,24 81,27

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 587,35 490,14 -97,22 83,45

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 51,16 3,67 -47,48 7,18

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 30,19 34,86 4,66 115,44

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 33,11 38,10 4,99 115,06

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 69,97 63,55 -6,42 90,83

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 15,37 14,43 -0,94 93,88

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 15,88 4,51 -11,37 28,39

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,89 0,91 0,02 102,45

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,05 4,05 100,00

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,01 -0,01 

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 31,20 30,41 -0,79 97,48

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 45,44 33,40 -12,04 73,50

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,68 0,68 100,00

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,74 2,74 100,00

2.9.16 Đất chợ DCH 4,63 4,11 -0,52 88,79

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,54 3,63 0,09 102,55

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 38,18 11,62 -26,56 30,43

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.107,55 790,25 -317,30 71,35

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 511,89 433,47 -78,43 84,68

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 28,81 32,85 4,04 114,03

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,46 0,28 -2,17 11,50

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 3,29 3,36 0,07 102,20

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.331,02 1.338,50 7,48 100,56

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 22,37 7,20 -15,17 32,20

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,86 0,86 100,00

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,55 2,77 2,22 501,20

Biểu 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM TRƯỚC

THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch được duyệt 

(ha)

Kết quả thực hiện 

Diện tích

(ha)

So sánh

Tăng (+), 

giảm (-) (ha)



Biểu 06/CH

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long
Xã Thới Sơn Xã Trung An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) (20) (21)

Tổng diện tích tự nhiên 8.224,07 77,69 70,75 54,19 80,72 271,54 309,09 40,28 69,69 237,55 282,21 325,67 1.211,69 1.015,79 1.040,01 1.075,26 1.124,96 936,98

I  LOẠI ĐẤT

1 Đất nông nghiệp NNP 4.129,69 5,02 96,07 41,50 10,04 94,47 161,93 38,33 495,05 407,96 765,32 498,50 855,69 659,80

1.1 Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 128,11 1,26 4,85 55,77 5,62 53,79 6,81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3.991,56 5,00 95,80 40,68 10,04 93,21 161,93 38,24 491,80 402,03 708,91 492,45 801,87 649,61

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 5,31 0,02 0,27 0,83 0,10 2,95 0,002 0,64 0,41 0,02 0,08

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4,70 0,30 1,08 0,01 3,31

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.092,11 77,69 70,75 49,17 80,72 175,47 267,59 40,28 59,65 143,08 120,27 285,07 716,65 607,83 274,69 576,76 269,28 277,17

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 19,27 3,46 0,16 8,73 0,24 6,68

2.2 Đất an ninh CAN 27,06 0,17 0,18 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 1,13 14,86 1,17 0,02 0,28 0,93 8,23

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 76,14 76,14

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,19 23,27 16,92

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 169,66 4,22 3,37 1,79 5,62 20,54 14,02 0,66 2,62 6,98 9,69 0,52 27,90 19,18 14,44 25,91 5,70 6,51

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 58,37 2,09 1,19 0,12 1,20 1,99 0,05 0,27 10,10 2,94 1,30 2,41 7,70 8,50 3,34 5,39 9,78

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 874,63 31,30 13,59 13,32 18,63 41,64 68,54 16,22 18,13 22,20 36,27 10,23 33,49 96,73 100,36 202,67 79,90 71,41

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 613,49 18,24 10,43 10,67 14,02 29,78 45,12 11,09 11,55 18,07 29,37 4,81 28,57 71,32 52,26 162,86 50,93 44,40

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 10,53 0,002 0,16 0,48 0,26 0,16 1,67 0,15 1,92 4,85 0,05 0,01 0,37 0,33 0,13

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 29,39 0,18 0,77 1,24 0,20 0,69 1,30 0,09 0,05 0,25 3,22 0,50 20,19 0,11 0,61

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 39,94 4,53 0,07 0,06 0,03 0,32 0,05 0,33 0,09 0,18 0,26 0,03 0,08 0,16 30,93 2,58 0,12 0,11

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 71,47 7,82 1,43 0,46 0,46 5,22 6,98 1,65 3,71 2,57 2,16 0,27 1,28 7,36 3,93 9,19 2,70 14,27

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 14,35 1,19 7,66 1,55 1,50 2,44

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 7,21 0,003 0,001 0,30 0,001 0,73 0,16 0,005 0,37 4,02 0,49 0,16 0,16 0,81

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,91 0,25 0,17 0,02 0,32 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Đơn vị tính: ha
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long
Xã Thới Sơn Xã Trung An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 4,05 0,32 0,36 0,11 0,07 0,05 0,73 2,41

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 30,41 0,83 0,14 0,36 2,90 5,57 1,85 1,01 0,22 1,34 0,14 1,10 6,90 3,13 0,89 3,63 0,40

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà

hỏa táng
NTD 45,36 0,11 0,26 0,05 2,74 0,72 0,22 0,85 0,73 0,03 0,10 3,42 9,04 4,19 18,49 4,42

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH 0,68 0,68

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 2,74 2,74

2.9.16 Đất chợ DCH 4,10 0,28 0,23 0,13 0,84 0,09 0,45 0,31 0,04 0,14 0,19 0,32 1,07

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 4,30 0,03 0,09 0,06 0,10 0,18 0,23 0,06 0,11 0,10 0,08 0,05 0,25 0,36 0,12 1,14 0,32 1,03

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 60,95 0,42 0,05 0,19 5,97 0,11 9,91 0,20 0,51 1,48 0,74 41,08 0,15 0,13

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 940,58 55,50 280,39 119,00 254,45 134,36 96,87

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 455,48 12,47 28,82 27,01 28,74 100,80 94,97 16,36 37,20 40,15 54,86 14,09

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 31,64 8,47 0,67 0,57 1,21 2,39 2,24 1,45 0,18 0,78 2,08 0,67 0,36 0,62 0,68 5,83 1,13 2,32

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,60 2,46 0,01 0,13

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 3,36 0,03 0,08 0,15 0,07 0,07 0,05 0,01 0,21 0,03 0,20 0,12 0,36 0,98 0,05 0,95

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 1.319,83 14,65 21,83 4,86 12,89 8,53 66,89 5,33 24,64 12,77 257,65 595,67 107,67 30,49 41,35 34,66 79,94

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,20 7,20

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,86 0,86

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,27 2,27

II KHU CHỨC NĂNG 1.819,38 77,69 70,75 54,19 80,72 271,54 309,09 40,28 69,69 237,55 282,21 325,67

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 1.819,38 77,69 70,75 54,19 80,72 271,54 309,09 40,28 69,69 237,55 282,21 325,67

4

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên

trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công

nghiệp lâu năm)

KNN

5
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng

đặc dụng, rừng sản xuất) 
KLN

6 Khu du lịch KDL

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp,

cụm công nghiệp) 
KPC

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV

12 Khu dân cư nông thôn DNT

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp

nông thôn 
KON

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

2/2



Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9
Phường 

10

Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân 

Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông

nghiệp
424,30 413,29 1,56 3,09 0,03 8,59 17,35 2,52 4,55 7,21 6,78 14,79 51,15 26,13 234,62 23,49 11,42

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 2,33 0,15 0,02 2,16

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 410,96 1,56 3,09 0,03 8,59 17,35 2,52 4,55 7,21 6,78 14,79 51,00 26,11 234,62 21,33 11,42

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ

đất nông nghiệp
2,78 2,78

Trong đó:

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu

năm
LUA/CLN 2,78 2,78

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ

sản
LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

làm muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông

nghiệp không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông

nghiệp không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 8,23 0,04 0,08 0,01 0,03 0,21 1,94 0,01 0,01 0,03 0,20 5,63 0,04

     - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Ghi chú: - (a) Gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
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Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT

Đơn vị tính: ha



Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9
Phường 

10

Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân 

Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông

nghiệp
413,29 1,56 3,09 0,03 8,59 17,35 2,52 4,55 7,21 6,78 14,79 51,15 26,13 234,62 23,49 11,42

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 19,89 0,33 0,17 0,65 3,54 2,97 2,53 8,71 0,99

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 19,89 0,33 0,17 0,65 3,54 2,97 2,53 8,71 0,99

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 1,17 0,15 0,02 1,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 392,23 1,56 3,09 0,03 8,26 17,18 2,52 4,55 6,57 6,78 14,79 47,46 23,14 232,09 13,78 10,43

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/PNN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ

đất nông nghiệp
117,62 0,50 2,00 1,00 13,37 13,20 51,51 27,15 8,89

Trong đó:

2.1
Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu

năm
LUA/CLN 117,62 0,50 2,00 1,00 13,37 13,20 51,51 27,15 8,89

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3
Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ

sản
LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất

làm muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông

nghiệp không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông

nghiệp không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RSX/NKR(a)

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 8,23 0,04 0,08 0,01 0,03 0,21 1,94 0,01 0,01 0,03 0,20 5,63 0,04

     - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Ghi chú: - (a) Gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác.
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Biểu 08/CH

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Đất nông nghiệp NNP 268,00 0,59 12,56 0,35 3,45 3,90 0,39 15,33 17,05 197,28 14,68 2,42

1.1 Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2,31 0,15 2,16

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 265,69 0,59 12,56 0,35 3,45 3,90 0,39 15,18 17,05 197,28 12,52 2,42

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 35,69 0,15 0,48 1,16 2,03 8,43 0,43 3,07 0,45 0,58 0,50 18,23 0,18

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,05 0,04 0,41 0,03 0,27 1,29

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,59 0,04 0,07 0,09 0,39

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 2,30 0,84 1,42 0,04

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT

2.9.2 Đất thủy lợi DTL

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023

THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

Đơn vị tính: ha

STT

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

STT

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,42 1,42

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,84 0,84

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 0,04 0,04

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 9,47 0,53 0,06 8,78 0,10

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2,68 0,32 0,24 0,83 0,60 0,43 0,27

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,05 0,07

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

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 18,48 0,15 0,08 0,92 1,21 6,99 2,27 0,45 0,02 0,07 6,27 0,05

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

2/2



Biểu 08a/CH

Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Đất nông nghiệp NNP 268,00 0,59 12,56 0,35 3,45 3,90 0,39 15,33 17,05 197,28 14,68 2,42

1.1 Đất trồng lúa LUA 14,85 1,65 2,47 2,03 8,21 0,49

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 14,85 1,65 2,47 2,03 8,21 0,49

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1,15 0,15 1,00

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 252,00 0,59 12,56 0,35 3,45 3,90 0,39 13,53 14,58 195,25 5,47 1,93

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 35,69 0,15 0,48 1,16 2,03 8,43 0,43 3,07 0,45 0,58 0,50 18,23 0,18

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,05 0,04 0,41 0,03 0,27 1,29

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,59 0,04 0,07 0,09 0,39

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 2,30 0,84 1,42 0,04

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT

2.9.2 Đất thủy lợi DTL

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023

THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9 Phường 10
Phường Tân 

Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân Mỹ 

Chánh

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,42 1,42

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,84 0,84

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

nhà hỏa táng
NTD 0,04 0,04

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 9,47 0,53 0,06 8,78 0,10

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2,68 0,32 0,24 0,83 0,60 0,43 0,27

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,12 0,05 0,07

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

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 18,48 0,15 0,08 0,92 1,21 6,99 2,27 0,45 0,02 0,07 6,27 0,05

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK

2/2
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9
Phường 

10

Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân 

Mỹ 

Chánh

(1) (2) (3) (4)=(5)+…(21) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

1 Đất nông nghiệp NNP

1.1 Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng SX là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,50 0,50

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 0,50 0,50

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 0,50 0,50

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2023

 THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Đơn vị tính: ha

STT
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Phường 1 Phường 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 Phường 6 Phường 7 Phường 8 Phường 9
Phường 

10

Phường 

Tân Long

Xã Thới 

Sơn

Xã Trung 

An

Xã Phước 

Thạnh

Xã Đạo 

Thạnh

Xã Mỹ 

Phong

Xã Tân 

Mỹ 

Chánh

Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

STT

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

2.9.5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và ĐT DGD

2.9.6 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL

2.9.8 Đất công trình bưu chính viễn thông DBV

2.9.9 Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

2.9.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.9.13
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang

lễ, nhà hỏa táng
NTD

2.9.14 Đất xây dựng cơ sở khoa học và CN DKH

2.9.15 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

2.9.16 Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT

2.14 Đất ở tại đô thị ODT

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

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

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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Biểu 10/CH

Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

1 
 Công trình, dự án được phân bổ từ 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

1.1
 Công trình, dự án mục đích quốc 

phòng, an ninh

1.1.1 Đất quốc phòng

Đại đội trinh sát 2,31 2,31 1,16 1,11 0,04 Xã Mỹ Phong
Thửa số 70,507 tờ số 40; Thửa số 99, 

187, 188 tờ số 41

1.1.2 Đất an ninh

Trụ sở công an Phường 2 0,04 0,04 0,04 Phường 2 Thửa đất số 8, tờ bản đồ số 9

1.2

Công trình, dự án để phát triển kinh

tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công

cộng

1.2.1

Công trình, dự án quan trọng quốc

gia do Quốc hội quyết định chủ

trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2

Công trình, dự án do Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận, quyết định

đầu tư mà phải thu hồi đất

2 Các công trình, dự án còn lại

2.1

Công trình, dự án do Hội đồng nhân

dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu

hồi đất

2.1.1 Đất giao thông

2.1.1.1 Đường kênh 26/3 1,09 1,09 1,09 Phường 5
Điểm đầu: kênh Đạo Ngạn; Điểm 

cuối: rạch Đạo Ngạn

2.1.1.2 Đường vào trường THCS Nam Định 0,48 0,48 0,48 Phường 6
Điểm đầu: đường Lê Thị Hồng Gấm; 

Điểm cuối: kênh Xáng Cụt

2.1.1.3 Đường vào Ủy ban nhân dân phường 6 0,14 0,14 0,14 Phường 6
Điểm đầu: đường Lê Văn Phẩm; 

Điểm cuối: UBND phường 6

2.1.1.4
Đường nối từ Trung tâm hành chính

phường 9 đến đường Thái Sanh Hạnh
0,35 0,35 0,35 Phường 9

Điểm đầu: Trung tâm hành chính 

phường 9; Điểm cuối: đường Thái 

Sanh Hạnh

2.1.1.5
Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo

Định
20,07 6,23 13,84 9,08 0,45 0,11 1,22 1,85 0,05 1,10

Phường 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 10, xã Mỹ Phong, 

Đạo Thạnh

Quyết định số 3762/QĐ-

UBND ngày 29/12/2021 

của UBND tỉnh

2.1.1.6
Đường vào trường TH Thái Sanh Hạnh

và trường THCS Bảo Định
0,64 0,64 0,64 Phường 10

Điểm đầu: đường Nguyễn Tử Vân; 

Điểm cuối: thửa 163 tờ 15

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023

THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.1.1.7
Đường huyện 86B (đoạn từ kênh Nổi -

đường huyện 87)
0,53 0,53 0,53 Xã Tân Mỹ Chánh Kênh Nổi - đường huyện 87

2.1.1.8
Đường cặp sông Giáp Nước ấp Giáp

Nước
0,54 0,54 0,54 Xã Phước Thạnh

Điểm đầu: nhà Trần Thị Đẹt; Điểm 

cuối: Đường Giao Liên

2.1.1.9 Đường Lộ Xoài, xã Tân Mỹ Chánh 0,50 0,50 0,50 Xã Tân Mỹ Chánh

2.1.1.10 Đường vào khu hải sản Tân Mỹ Chánh 0,30 0,30 0,30 Xã Tân Mỹ Chánh
 Điểm đầu: QL 50; Điểm cuối: khu 

hải sản Tân Mỹ Chánh

2.1.1.11 Đường 30/4, xã Phước Thạnh 1,10 1,10 1,10 Xã Phước Thạnh
 Điểm đầu: QL 1; Điểm cuối: trường 

THCS Phú Thạnh

2.1.1.12
Đường Đoàn Thị Nghiệp (Nguyễn Thị

Thập - ĐT.870B)
0,34 0,34 0,34

Phường 10, xã 

Trung An

Điểm đầu: đường Nguyễn Thị Thập; 

Điểm cuối:  đường Phạm Hùng

2.1.1.13 Đường Trần Văn Hiển 1,13 0,78 0,35 0,35 Phường 10

2.1.1.14
Đường liên tổ 10 + 11 + 14 ấp Thới

Thuận
0,13 0,13 0,13 Xã Thới Sơn

2.1.1.15
Nâng cấp, mở rộng đường Bình Thành -

Bình Lợi
0,78 0,78 0,78 Xã Tân Mỹ Chánh

2.1.2 Đất thủy lợi

2.1.2.1

Kè phòng, chống sạt lở bờ sông Tiền,

đoạn cù lao Tân Long thuộc địa bàn

phường Tân Long, tỉnh Tiền Giang

(thuộc dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ

sông, bờ biển khu vực Đồng bằng Sông

Cửu Long)

4,85 4,85 3,90 0,45 0,50 Phường Tân Long

Quyết định số 1702/QĐ-

BNN-XD ngày 12/5/2022 

phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình

2.1.2.2
Xử lý sạt lở trên địa bàn thành phố Mỹ

Tho (Đoạn phường 3)
0,07 0,07 0,07 Phường 3

Điểm đầu: đường khu dân cư kênh 

Xáng Cụt; Điểm cuối: đường Học Lạc

2.1.2.3 Dự án chỉnh trang sông Bảo Định 1,91 1,91 1,91 Phường 10 Cặp bờ sông Bảo Định 

2.1.3
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo

2.1.3.1 Trường mầm non Rạng Đông 0,12 0,12 0,12 Phường 9 Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 7

2.1.3.2 Trường Tiểu học Thái Sanh Hạnh 0,61 0,61 0,61 Phường 10 Tờ bản đồ số 16

2.1.3.3 Trường THCS Bảo Định 0,52 0,52 0,50 0,02 Phường 10 Tờ bản đồ số 16

2.1.3.4 Trường mầm non Hướng Dương 0,42 0,42 0,42 Phường 6
Thửa đất số 6,13,17,111,113,147 tờ 

bản đồ số 35

2.1.3.5 Trường mầm non Tuổi Xanh 0,07 0,07 0,07 Phường 4 Thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16

2.1.4 Đất công trình năng lượng

2.1.4.1
Trạm biến áp 110KV Tân Mỹ Chánh và

đường dây đấu nối
0,65 0,65 0,65 Xã Tân Mỹ Chánh

Điểm đầu: vị trí G22 thuộc dự án 

đường dây 110KV mạch 2 trạm 

220KV Cần Đước - Cần Đước 

110KV - Gò Công - trạm 220KV Mỹ 

Tho; Điểm cuối: cột cống ngăn lộ 

110KV - trạm 110/22kV Tân Mỹ 

Chánh
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.1.4.2

Đường dây 110KV mạch 2 trạm 220KV

Cần Đước - Cần Đước 110KV - Gò

Công - trạm 220KV Mỹ Tho

0,96 0,96 0,96

xã Tân Mỹ Chánh, 

xã Mỹ Phong, xã 

Đạo Thạnh, xã 

Phước Thạnh, xã 

Trung An, Phường 

10

Điểm đầu: Trạm biến áp 220kv Trung 

An; Điểm cuối: ranh Chợ Gạo-Mỹ 

Tho

2.1.4.3
Phân pha dây dẫn đường dây 110kV

Mỹ Tho 2 - Tân An - Long An 
0,29 0,29 0,29 Xã Trung An

2.1.4.4

Xây dựng 110kV mạch kép từ Trạm

220kV Bến Tre đi trạm 220kV Mỹ Tho,

tiết diện phân pha 2xACSR240

0,80 0,80 0,80

Xã Trung An, 

Phước Thạnh, Thới 

Sơn

2.1.5 Đất ở tại nông thôn

Khu dân cư Kênh đê Hùng Vương 9,68 9,68 9,68 Xã Trung An

Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu , 

phía Đông giáp đường đê kênh Hùng 

Vương, phía Tây giáp  khu dân cư 

đường D7 dự kiến, phía Nam giáp 

khu dân cư đường Nguyễn Công Bình

2.1.6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan

2.1.6.1
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành

phố Mỹ Tho
0,76 0,76 0,76 Phường 6 Thửa đất số 30 tờ bản đồ số 9

2.1.6.2
Hỗ trợ di dời, cắm cọc ranh khu vực ao

sen Phường 6
0,08 0,08 0,08 Phường 6 Thửa đất số 30 tờ bản đồ số 9

* Các công trình, dự án khác

1

Đường D7 và khu dân cư hai bên đường

(đoạn từ vòng xoay Nguyễn Công Bình

đến đường Đoàn Thị Nghiệp)

6,16 6,16 5,84 0,06 0,25 Xã Trung An
Đoạn từ vòng xoay Nguyễn Công 

Bình đến đường Đoàn Thị Nghiệp

Quyết định số 6745/QĐ-

UBND ngày 23/10/2019 

của UBND thành phố

- Đất giao thông 2,59 2,59 2,53 0,06 Xã Trung An

- Đất cây xanh 0,60 0,60 0,35 0,25 Xã Trung An

- Đất ở 2,96 2,96 2,96 Xã Trung An

2
Đường Hùng Vương và khu dân cư hai

bên đường
23,78 23,78 23,72 0,06 Xã Đạo Thạnh

Quyết định số 1777/QĐ-

UBND ngày 25/6/2020 của 

UBND tỉnh

- Đất thương mại dịch vụ 3,01 3,01 3,01 Xã Đạo Thạnh

- Đất giao thông 7,86 7,86 7,86 Xã Đạo Thạnh

- Đất cây xanh 0,41 0,41 0,41 Xã Đạo Thạnh

- Đất ở 12,50 12,50 12,44 0,06 Xã Đạo Thạnh

3

Đường Nguyễn Công Bình và khu dân

cư hai bên đường (từ đường Phạm

Hùng đến đường tỉnh 870)

19,94 0,37 19,57 0,15 18,62 0,03 0,09 0,59 0,10
Xã Trung An, 

Phước Thạnh

Quyết định số 5200/QĐ-

UBND ngày 17/7/2020 của 

UBND thành phố

- Đất giao thông 8,36 0,37 7,99 0,15 7,04 0,03 0,09 0,59 0,10
Xã Trung An, 

Phước Thạnh

- Đất cây xanh 1,28 1,28 1,28
Xã Trung An, 

Phước Thạnh
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

- Đất ở 10,30 10,30 10,30
Xã Trung An, 

Phước Thạnh

4 Khu dân cư kênh Xáng Cụt 14,71 0,74 13,97 7,94 0,60 5,43 Phường 6

- Đất thương mại dịch vụ 1,24 1,24 0,98 0,25 0,01 Phường 6

- Đất giao thông 5,99 5,99 2,37 0,35 3,27 Phường 6

- Đất cây xanh 0,59 0,59 0,30 0,29 Phường 6

- Đất ở 6,88 0,74 6,14 4,29 1,86 Phường 6

5
Khu đô thị Đông Bắc, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang
192,64 192,64 173,54 1,34 0,39 11,21 0,07 6,09 Xã Đạo Thạnh

Phía Bắc: giáp QL50;

Phía Nam: giáp sông Bảo Định;

Phía Đông: giáp đường Nguyễn Minh 

Đường và khu dân cư hiện hữu;

Phía Tây: giáp đường Nguyễn Quân 

và khu dân cư hiện hữu

Quyết định số 6868/QĐ-

UBND ngày 21/7/2022 của 

UBND thành phố

- Đất thương mại dịch vụ 5,18 5,18 4,16 0,85 0,17 Xã Đạo Thạnh

- Đất giao thông 65,85 65,85 58,73 0,71 0,05 4,27 0,07 2,01 Xã Đạo Thạnh

- Đất xây dựng cơ sở y tế 1,62 1,62 1,44 0,18 Xã Đạo Thạnh

- Điểm sinh hoạt văn hóa 0,70 0,70 0,70 Xã Đạo Thạnh

-
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào

tạo
7,02 7,02 6,32 0,04 0,48 0,17 Xã Đạo Thạnh

- Đất cây xanh 37,93 37,93 34,52 0,02 1,78 1,61 Xã Đạo Thạnh

- Đất ở 74,16 74,16 67,48 0,57 0,34 3,64 2,13 Xã Đạo Thạnh

- Di tích lịch sử 0,19 0,19 0,19 Xã Đạo Thạnh

6 Khu tái định cư Cầu Rạch Miễu 2 5,20 5,20 4,93 0,27 Xã Phước Thạnh

Phía Bắc: giáp đường kênh Đìa 

Thùng;Phía Nam và phía Đông : giáp 

đất dân; Phía Tây: giáp kênh Giáo Cát

- Đất giao thông 2,16 2,16 2,09 0,08 Xã Phước Thạnh

- Trạm xử lý nước thải 0,01 0,01 0,01 Xã Phước Thạnh

- Đất cây xanh 0,14 0,14 0,14 Xã Phước Thạnh

- Đất ở 2,88 2,88 2,69 0,20 Xã Phước Thạnh

2.2
Công trình, dự án chuyển mục đích

sử dụng đất

2.2.1 Đất trồng cây lâu năm

Chuyển mục đích sang đất trồng cây lâu

năm
2,78 2,78 2,78 Xã Mỹ Phong

2.2.2 Đất thương mại - dịch vụ

2.2.2.1
Dự án Khu Thương mại - dịch vụ

Phường 6
0,69 0,69 0,37 0,33 Phường 6

Phía Đông: giáp đất dân;

Phía Tây: Công ty TNHH MTV Chăn 

nuôi Tiền Giang;

Phía Nam: Đường hoàng Sa;

Phía Bắc: giáp đất dân

QĐ số 1581/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND 

tỉnh

2.2.2.2
Khu du lịch - nhà hàng - khách sạn

Mekong Paradise 
0,88 0,88 0,88 Phường 6

Phía Bắc giáp đường Hoàng Sa, phía 

Đông, Tây, Nam giáp sông Tiền
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)
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thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.2.2.3
Trung tâm thương mại dịch vụ Tiền

Giang
3,07 3,07 3,07 Xã Đạo Thạnh

Phía Bắc: giáp Quảng trường; Phía 

Nam: giáp QL 50;  phía Đông : giáp 

ĐT 879; Phía Tây: giáp Quảng trường

QĐ số 1581/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND 

tỉnh

2.2.2.4 Khu Làng nghề Nam Bộ 9,87 9,87 9,87 Xã Thới Sơn

Phía Bắc giáp sông Tiền, phía Đông 

giáp rạch Tư Tường, phía Tây giáp 

rạch ấp Thới Bình, phía Nam giáp đất 

dân

2.2.2.5 Đấu giá QSDĐ 1,76 0,05 1,70 0,30 1,41
Phường 1,7, 4, 2, 9, 

xã Phước Thạnh

Thửa 157, 46, 155, tờ 13; thửa 14, tờ 

4, phường 1;

Thửa đất số 97, tờ bản đồ số 4, 

phường 7; 

Thửa 1, 4, 5, 7, tờ 12, phường 4;

Thửa 1057, 1058, 1059, tờ 13, 

phường 9

Thửa đất số 422 tờ bản đồ số 8, 

phường 2;

Thửa đất số 131, tờ bản đồ số 25, xã 

Phước Thạnh

2.2.2.6
Đất thương mại - dịch vụ theo tuyến

giao thông
20,09 20,09 20,09 Thành phố Mỹ Tho

2.2.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

2.2.3.1 Đấu giá QSDĐ 0,03 0,03 0,004 0,01 0,01
Xã Thới Sơn, Trung 

An

Thửa 124, 41, tờ 25, xã Thới Sơn; 

Thửa 796, 797, 798, tờ 8; thửa 1236, 

tờ 20, xã Trung An

2.2.3.2
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

theo tuyến giao thông
14,37 14,37 14,37 Thành phố Mỹ Tho

2.2.4 Đất giao thông

2.2.4.1

Hệ thống giao thông trong dự án Dự án

xây dựng thiết chế của công đoàn tại

KCN Mỹ Tho (thuộc Khu dân cư Trung

An)

1,17 1,17 1,17 Xã Trung An

2.2.4.2
Đường tổ 11, 31 nhánh rẽ 11-31, nhánh

rẽ 11
0,07 0,07 0,07 Xã Đạo Thạnh

Điểm đầu: ĐH 92; Điểm cuối: Đường 

tổ 12 ấp 1

2.2.4.3 Đường tổ 3-5 Tân Tỉnh A 0,02 0,02 0,02 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Tân Tỉnh A

2.2.4.4 Đường tổ 12-13 Tân Tỉnh A 0,01 0,01 0,01 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Tân Tỉnh A

2.2.4.5 Đường tổ 14 Tân Tỉnh A 0,01 0,01 0,01 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Tân Tỉnh A

2.2.4.6 Đường tổ 6 Tân Tỉnh B 0,04 0,04 0,04 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Tân Tỉnh B

2.2.4.7 Đường tổ 7 Tân Tỉnh B 0,02 0,02 0,02 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Tân Tỉnh B

2.2.4.8
Đường tổ 4 (Kênh 3 Chiểu GĐ 2) Bình

Phong
0,07 0,07 0,07 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Bình Phong

2.2.4.9 Đường tổ 2 Bình Thành 0,01 0,01 0,01 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Bình Thành

2.2.4.10 Đường tổ 3 Bình Lợi 0,02 0,02 0,02 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Bình Lợi

2.2.4.11 Đường tổ 4 Bình Lợi 0,04 0,04 0,04 Xã Tân Mỹ Chánh ấp Bình Lợi
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.2.4.12 Đường tổ 18 ấp Long Hưng 0,01 0,01 0,01 Xã Phước Thạnh
Điểm đầu: Đường Mỹ Hưng; Điểm 

cuối:  Đường số 1

2.2.4.13 Đường tổ 4 ấp Phước Thuận 0,03 0,03 0,03 Xã Phước Thạnh
Điểm đầu: Đường 30/4; Điểm cuối: 

Đường tổ 4

2.2.4.14
Đường nhánh rẽ số 1 (đoạn 2) ấp Long

Mỹ
0,04 0,04 0,04 Xã Phước Thạnh

Điểm đầu:Đường số 1; Điểm cuối: 

Đường Mỹ Hưng

2.2.4.15 Đường + cầu tổ 6 ấp Phước Thuận 0,02 0,02 0,02 Xã Phước Thạnh
Điểm đầu: Đường Một Quang; Điểm 

cuối: Đường 30/4

2.2.4.16
Các tuyến đường ngang số 1,3,5,6 -

phường Tân Long
0,20 0,20 0,20 Phường Tân Long

Điểm đầu: đường Trưng Nhị; Điểm 

cuối: đường Lê Chân

2.2.4.17
Đường cặp Trung tâm hành chính

phường Tân Long
0,06 0,06 Phường Tân Long

Điểm đầu: đường Lê Chân; Điểm 

cuối: cổng sau Trung tâm hành chính 

phường Tân Long

Quyết định số 7704/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019 

của UBND thành phố

2.2.4.18
Đường giáp cống Lê Chân - Khu phố

Tân Thuận
0,02 0,02 Phường Tân Long

Điểm đầu: đường Lê Chân; Điểm 

cuối: đường cặp bờ kè

Quyết định số 7704/QĐ-

UBND ngày 02/12/2019 

của UBND thành phố

2.2.4.19 Đường làng nghề 0,39 0,23 0,16 0,13 0,02 0,01 Xã Mỹ Phong

2.2.4.20 Đường tổ 10 0,06 0,05 0,01 0,01 Phường 10

2.2.4.21 Đường tổ 9 0,14 0,12 0,02 0,02 Phường 10

2.2.4.22 Đường tổ 6 0,08 0,06 0,02 0,02 Phường 10

2.2.4.23 Đường tổ 8 0,15 0,07 0,08 0,07 0,01 Phường 10

2.2.4.24 Đường tổ 18 0,03 0,03 0,03 Phường 10

2.2.4.25 Đường nhánh rẽ tổ 17 ấp Phước Thuận 0,06 0,06 0,06 Xã Phước Thạnh

2.2.4.26 Đường số 18 (tổ 2) ấp Giáp Nước 0,13 0,10 0,03 0,03 Xã Phước Thạnh

2.2.4.27 Đường tổ 11 +12 ấp Phước Hòa 0,02 0,01 0,01 0,01 Xã Phước Thạnh

2.2.4.28 Đường tổ 24 + 11 ấp Phước Thuận 0,19 0,09 0,10 0,10 Xã Phước Thạnh

2.2.4.29 Đường tổ 18 ấp Long Hưng 0,06 0,05 0,01 0,01 Xã Phước Thạnh

2.2.4.30 Đường tổ 9 +12 ấp Phước Thuận 0,10 0,09 0,01 0,01 Xã Phước Thạnh

2.2.4.31 Đường tổ 2 ấp Phước Hòa 0,11 0,03 0,08 0,01 0,07 Xã Phước Thạnh

2.2.4.32
Đường số 22 (tổ 13, 14, 15) ấp Giáp

Nước
0,08 0,01 0,07 0,07 Xã Phước Thạnh

2.2.4.33 Đường tổ 4 ấp Phước Hòa 0,16 0,11 0,05 0,01 0,04 Xã Phước Thạnh

2.2.4.34
Đường nhánh rẽ số 7 tổ 17 (đoạn 2) ấp

Long Mỹ
0,10 0,04 0,06 0,06 Xã Phước Thạnh

2.2.4.35 Đường + cống tổ 1 + 2, nhánh rẽ 0,05 0,01 0,04 0,04 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.36 Đường tổ 8 ấp 4 0,10 0,09 0,01 0,01 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.37 Đường tổ 1 ấp Long Hòa B 0,13 0,08 0,05 0,05 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.38 Đường tổ 15 ấp Long Hòa B 0,28 0,20 0,08 0,08 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.39 Đường tổ 18 ấp Thới Thuận 0,09 0,06 0,02 0,02 Xã Thới Sơn

2.2.4.40 Đường tổ 20 nhánh 2 ấp Thới Thuận 0,12 0,12 0,12 Xã Thới Sơn
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm
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Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.2.4.41 Đường tổ 16 ấp Thới Thạnh 0,05 0,04 0,01 0,01 Xã Thới Sơn

2.2.4.42 Đường tổ 1 ấp Thới Bình 0,11 0,11 Xã Thới Sơn

2.2.4.43
Đường cầu + cống tổ 8,11,12 ấp 3B;

Nhánh rẽ 12 + 8 ấp 3B 
0,25 0,15 0,10 0,10 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.44 Đường tổ 4-5 ấp 2 0,26 0,25 0,01 0,01 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.45
Đường tổ 11-31 nhánh rẽ 11-31, nhánh

rẽ 1B
0,13 0,10 0,03 0,03 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.46 Đường tổ 15, nhánh rẽ tổ 15+16 0,29 0,21 0,08 0,08 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.47 Đường tổ 10 ấp Long Hòa A dài 800m 0,40 0,15 0,25 0,25 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.48 Đường tổ 11 nhánh rẽ ấp 5 0,12 0,07 0,05 0,05 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.49 Đường tổ 12 ấp Long Hòa A 0,06 0,05 0,01 0,01 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.50
Đường + cầu nhánh rẽ tổ 11 ấp Long

Hòa A
0,26 0,15 0,11 0,11 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.51 Đường tổ 4-6-17 ấp Long Hòa A 0,13 0,10 0,03 0,03 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.52 Đường tổ 14 ấp Long Hòa B 0,18 0,14 0,03 0,03 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.53 Đường 2 Thêu ấp Long Hòa B 0,10 0,08 0,02 0,02 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.54 Đường tổ 8 nhánh rẽ 8-7 ấp 5 0,16 0,08 0,08 0,08 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.55 Đường tổ 11 ấp 2 0,10 0,07 0,03 0,03 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.56 Đường liên ấp 1,2 (tổ 13) ấp 1 0,15 0,15 0,13 0,02 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.57 Đường 14+6 ấp Long Hòa B 0,07 0,05 0,02 0,02 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.58 Đường tổ 6 nhánh rẽ ấp 5 0,17 0,13 0,04 0,04 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.59 Tuyến nhánh đường tổ 10 0,11 0,11 0,11 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.60 Đường tổ 15, ấp Thới Thuận 0,14 0,14 0,13 0,01 Xã Thới Sơn

2.2.4.61 Đưuòng tổ 14, ấp Thới Thuận 0,17 0,09 0,08 0,08 Xã Thới Sơn

2.2.4.62
Đường + cầu + cống 5 An + nhánh rẽ

1,2
0,06 0,05 0,01 0,01 Xã Đạo Thạnh

2.2.4.63 Đường tổ 10 nhánh rẽ ấp 5 0,15 0,15 0,15 Xã Đạo Thạnh ĐH92B – Ô 4 Châu (LHB)

2.2.4.64 Đường tổ 13 ấp 1 0,02 0,02 0,02 Xã Đạo Thạnh

2.2.5 Đất xây dựng cơ sở văn hóa
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)
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Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

Đất xây dựng các thiết chế phục vụ

công nhân lao động (Khu dân cư Trung

An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang)

3,05 3,05 3,05 Xã Trung An

Quyết định số 1276/QĐ-

UBND ngày 12/5/2020 của 

UBND tỉnh

2.2.6 Đất xây dựng cơ sở y tế

2.2.6.1 Trạm y tế phường 4 0,02 0,02 0,002 0,002 Phường 4
Thửa 473, tờ 02 (Phần đất lấp rạch 

Đạo Ngạn phía sau trạm y tế)

2.2.6.2
Khu thương mại phức hợp và dịch vụ y

tế Tiền Giang
6,04 6,04 Xã Phước Thạnh Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 12 QĐ 1581/QĐ-UBND ngày 

02/6/2022 của UBND tỉnh

2.2.6.3 Đấu giá QSDĐ 0,23 0,23 0,23 Phường 1 Thửa đất số 129, tờ bản đồ số 8

2.2.7
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà

tang lễ, nhà hỏa táng

Dự án Hoa viên nghĩa trang thành phố

Mỹ Tho
12,00 12,00 1,00 11,00 Xã Mỹ Phong

Phía Bắc: giáp đường Tư Cao; Phía 

Nam: giáp đường Lộ Xoài; Phía 

Đông: giáp khu dân cư hiện hữu; Phía 

Tây: giáp khu dân cư hiện hữu

QĐ số 1581/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2022 của UBND 

tỉnh

2.2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng

Nhà văn hóa khu phố 1 0,01 0,01 0,01 Phường 1 thửa 6 tờ 13

2.2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

2.2.9.1 Công viên khu 90 căn 0,09 0,09 0,04 0,05 Phường 10 Tờ 10

2.2.9.2 Sân chơi thiếu nhi phường Tân Long 0,04 0,04 0,04 Phường Tân Long Thửa số 153 tờ bản đồ số 13

2.2.10 Đất ở tại nông thôn

2.2.10.1
Chuyển mục đích sang đất ở tại nông

thôn
14,50 14,50 14,50 6 xã

2.2.10.2 Đấu giá QSDĐ 0,75 0,08 0,67 0,64 0,04

Xã Mỹ Phong, Tân 

Mỹ Chánh, Thới 

Sơn

Thửa đất số 322 tờ bản đồ số 59, xã 

Mỹ Phong;

Thửa 100, tờ 22; thửa 382, tờ 28; 

Thửa 7, tờ 9; thửa 14, tờ 1, xã Tân 

Mỹ Chánh;

Thửa 169, 171, 176, 178, tờ 35, xã 

Thới Sơn

2.2.10.3 EZ Home 0,30 0,30 0,30 Xã Tân Mỹ Chánh Thửa đất số 393, tờ bản đồ số 04

2.2.10.4
Khu đất ở trong Dự án xây dựng thiết

chế của công đoàn tại KCN Mỹ Tho
1,41 1,41 1,41 Xã Trung An Thuộc Khu dân cư Trung An

2.2.10.5
Dự án Khu dân cư thương mại xã Mỹ

Phong
0,68 0,68 0,68 Xã Mỹ Phong

Thửa 45, 55, 100, tờ 04, ấp Mỹ 

Lương

2.2.11 Đất ở tại đô thị

2.2.11.1 Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương 0,34 0,34 Phường 7 Thửa đất số 70, 99 tờ bản đồ số 10
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LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

2.2.11.2 Đấu giá QSDĐ 0,93 0,31 0,62 0,35 0,10 0,01 0,08 0,03 0,05
Phường 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 10, Tân Long

2.2.11.3 Giao đất 0,04 0,01 0,03 0,03 Phường 4, 6

Thửa 325, tờ 9; thửa 896, tờ 13; giáp 

thửa 55, tờ 2, phường 4;

Thửa 296, tờ 3; thửa 219, tờ 4, 

phường 6

2.2.11.4
Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất

ở tại đô thị
21,49 21,49 21,28 0,21 0,001 11 phường

2.2.12
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự

nghiệp

2.2.12.1
Trụ sở làm việc Quỹ Đầu tư phát triển

tỉnh
0,05 0,05 0,05 Phường 7 Thửa 312, tờ 4

Công văn số 282/QĐTPT-

TCHC ngày 22/7/2022 của 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

Tiền Giang

2.2.12.2
Giao đất cho Trung tâm phát triển du

lịch
2,27 2,27 2,27 Phường 1

Thửa 38, 39, 40, tờ 15; thửa 12, 13, 

tờ 16

* Các công trình, dự án khác

1

Khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền,

phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền

Giang

6,60 1,78 4,81 0,34 3,40 1,08 Phường 4

Phía Bắc: giáp đường Lê Thị Hồng 

Gấm và giếng nước nhỏ;

Phía Nam: giáp sông Tiền;

Phía Đông: giáp khu dân cư hiện hữu;

Phía Tây: giáp khu dân cư hiện hữu

Quyết định số 1951/QĐ-

UBND ngày 11/4/2018 của 

UBND thành phố

- Đất thương mại dịch vụ 1,86 1,86 1,86 Phường 4

- Đất giao thông 2,67 1,33 1,34 0,26 1,08 Phường 4

- Trung tâm văn hóa du lịch 0,23 0,23 0,23 Phường 4

Thửa 6, tờ 9; thửa 52, tờ 5; thửa 76, 

tờ 9, phường 1; Thửa 422, 423, tờ 

8,thửa 156, 157, tờ 7; thửa 421, tờ 8, 

phường 2; Thửa đất số 314, tờ bản đồ 

số 13; thửa 290, 262, tờ 3; thửa 225, 

231, tờ 11; thửa 513, tờ 7, thửa 102, 

641, 659, 718, tờ 10, phường 3; Thửa 

526, tờ 3; thửa 159, 319, tờ 4; thửa 

402, tờ 9; thửa 390, tờ 7, thửa 309, tờ 

7, phường 7; Thửa 506, tờ 13; thửa 

183, tờ 15; thửa 202, tờ 17, thửa 183, 

tờ 15, phường 8; Thửa đất số 31, 32 

tờ bản đồ số 8; thửa 114, tờ 5; thửa 

121, tờ 6; thửa 123, 207, 209, tờ 11; 

thửa 31, tờ 16; thửa 02, tờ 21; thửa 

181, 182, 184, 280, tờ 17; thửa 487, 

tờ 20; thửa 89, tờ 15;  thửa 86, tờ 12; 

thửa 22, 23, 24, 26, 28, tờ 11,Thửa 

192, tờ 10; thửa 132, tờ 11, phường 

10; Thửa 86, tờ 12; thửa 178, 205, tờ 

51; thửa 368, tờ 35; thửa 372, tờ 19; 

thửa 228, tờ 20, thửa 473, tờ 38; thửa 

298, 301, 359, 351, tờ 47; thửa 578, 

tờ 39; thửa 340, tờ 19, phường 5; 

Thửa 295. tờ 36; thửa 198, tờ 29; 

thửa 70, tờ 30; thửa 424, tờ 10; thửa 

52, tờ 43, phường 6; Thửa 2, tờ 15; 

thửa 2, tờ 19; thửa 152, tờ 3, phường 

Tân Long
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Diện tích Diện tích Diện tích

Hạng mục kế hoạch hiện trạng tăng thêm

(ha) (ha) (ha)

STT

Sử dụng vào loại đất

Địa điểm (đến cấp 

xã)

Vị trí 

(trên bản đồ địa chính (số tờ, số 

thửa) hoặc vị trí trên bản đồ hiện 

trạng sử dụng cấp xã)

Căn cứ pháp lý
LUA HNK CLN TMD SKC DGT DTL DVH DYT DGD DTT TSCNTD DCH DSH ONT ODT CSDSON

- Đất cây xanh - vườn hoa 1,39 1,39 0,34 1,05 Phường 4

- Đất ở 0,45 0,45 Phường 4

2
Khu dân cư Trung An, thành phố Mỹ

Tho, tỉnh Tiền Giang
11,21 11,21 11,21 Xã Trung An

Quyết định số 1276/QĐ-

UBND ngày 12/5/2020 của 

UBND tỉnh

- Đất ở 4,90 4,90 4,90 Xã Trung An

- Đất giao thông 5,47 5,47 5,47 Xã Trung An

- Trạm xử lý nước thải 0,05 0,05 0,05 Xã Trung An

- Đất công viên cây xanh 0,80 0,80 0,80 Xã Trung An

3 Khu dân cư An Hòa 12,89 4,21 8,67 0,65 0,70 5,31 2,01 Xã Đạo Thạnh

Phía Bắc: giáp rạch Bà Ngọt;Phía 

Nam và phía Đông : giáp khu quảng 

trường; Phía Tây: giáp khu dân cư 

hiện hữu

- Đất thương mại dịch vụ 1,31 1,31 1,31 Xã Đạo Thạnh

- Đất giao thông 5,18 3,18 2,00 1,42 0,58 Xã Đạo Thạnh

- Đất cây xanh 2,15 1,04 1,11 0,41 0,58 0,11 0,02 Xã Đạo Thạnh

- Đất ở 4,25 4,25 0,25 0,13 2,47 1,40 Xã Đạo Thạnh
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Số Diện tích Cộng Biến động Diện tích

thứ CHỈ TIÊU Mã đầu kỳ giảm tăng (+) cuối kỳ

tự năm 2022 giảm (-) năm 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 8.224,07 8.224,07

1 Đất nông nghiệp NNP 4.542,98 4.129,69 2,78 413,29 2,27 39,00 14,37 134,42 103,35 4,03 3,05 1,44 7,85 2,70 12,00 0,70 41,84 154,77 25,92 413,29 -413,29 4.129,69

1.1. Đất trồng lúa LUA 2,78 2,78 2,78 2,78 -2,78 

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2,78 2,78 2,78 2,78 -2,78 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 130,44 128,11 2,33 1,16 1,17 0,17 1,00 2,33 -2,33 128,11

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.399,74 3.988,78 410,96 1,11 39,00 14,37 133,25 103,18 4,03 3,05 1,44 7,85 2,70 11,00 0,70 41,84 154,77 25,92 410,96 -408,18 3.991,56

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có RSX là 

rừng tự nhiên
RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5,31 5,31 5,31

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4,70 4,70 4,70

2 Đất phi nông nghiệp PNN 3.678,33 3.678,33 0,04 0,04 9,91 0,03 23,20 20,71 2,36 0,23 0,42 0,91 0,01 7,48 5,87 2,36 0,84 2,32 413,79 4.092,11

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 16,96 16,96 2,31 19,27

2.2 Đất an ninh CAN 27,02 27,02 0,04 27,06

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 76,14 76,14 76,14

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 40,19 40,19 40,19

2.5 Đất thương mại - dịch vụ TMD 125,76 5,01 120,76 1,31 1,27 0,04 0,36 0,76 0,31 2,27 5,01 43,90 169,66

2.6
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp
SKC 44,69 0,71 43,98 0,37 0,25 0,12 0,34 0,71 13,69 58,37

2.7
Đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản
SKS

2.8
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm
SKX

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã

DHT 725,55 9,03 0,04 4,74 0,01 716,51 1,42 0,00 0,68 2,60 0,12 0,84 9,03 149,08 874,63

Trong đó:

2.9.1 Đất giao thông DGT 490,14 0,70 489,43 0,58 0,13 0,70 123,36 613,49

2.9.2 Đất thủy lợi DTL 3,67 0,03 0,00 3,65 0,00 0,03 0,03 6,86 10,53

2.9.3 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 34,86 8,74 4,74 1,42 1,42 26,12 0,11 2,47 8,74 -5,47 29,39

2.9.4 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 38,10 0,01 38,09 0,01 0,01 1,84 39,94

2.9.5
Đất xây dựng cơ sở giáo dục

và đào tạo
DGD 63,55 0,84 62,71 0,84 0,84 7,92 71,47

2.9.6
Đất xây dựng cơ sở thể dục

thể thao
DTT 14,43 0,08 14,35 0,08 0,08 -0,08 14,35

2.9.7 Đất công trình năng lượng DNL 4,51 4,51 2,70 7,21

2.9.8
Đất công trình bưu chính

viễn thông
DBV 0,91 0,91 0,91

2.9.9
Đất xây dựng kho dự trữ

quốc gia
DKG

2.9.10
Đất có di tích lịch sử - văn

hóa
DDT 4,05 4,05 4,05

2.9.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.9.12 Đất cơ sở tôn giáo TON 30,41 30,41 30,41

2.9.13

Đất làm nghĩa trang, nghĩa

địa, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng

NTD 33,40 0,04 0,04 33,36 0,00 0,04 11,96 45,36

2.9.14
Đất xây dựng cơ sở khoa học

và công nghệ
DKH 0,68 0,68 0,68

2.9.15
Đất xây dựng cơ sở dịch vụ

xã hội
DXH 2,74 2,74 2,74

2.9.16 Đất chợ DCH 4,11 0,01 0,01 4,10 0,01 -0,01 4,10

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,63 0,03 3,60 0,03 0,03 0,67 4,30

2.12
Đất khu vui chơi, giải trí công

cộng
DKV 11,62 11,62 49,33 60,95

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 790,25 10,32 1,14 7,38 6,71 0,18 0,48 1,80 779,93 10,32 150,32 940,58

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 433,47 6,27 2,43 2,75 2,43 0,23 0,09 1,09 427,20 6,27 22,01 455,48

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 32,85 2,05 0,04 1,41 0,01 0,36 0,12 0,23 0,01 0,09 0,04 0,05 30,79 0,05 2,05 -1,21 31,64

2.16
Đất xây dựng trụ sở của tổ

chức sự nghiệp
DTS 0,28 0,28 2,32 2,60

2.17
Đất xây dựng cơ sở ngoại

giao
DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 3,36 3,36 3,36

2.19
Đất sông, ngòi, kênh, rạch,

suối
SON 1.338,50 18,67 0,18 11,04 8,51 2,36 0,17 3,47 2,13 1,86 1.319,83 18,67 -18,67 1.319,83

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 7,20 7,20 7,20

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,86 0,86 0,86

3 Đất chưa sử dụng CSD 2,77 0,50 0,50 0,50 2,27 0,50 -0,50 2,27

Cộng tăng 2,78 413,79 2,31 0,04 48,90 14,40 158,11 124,06 6,88 3,27 1,86 8,76 2,70 12,00 0,71 49,33 160,64 28,28 0,84 2,32

Diện tích cuối kỳ năm 2023 8.224,07 4.129,69 128,11 3.991,56 5,31 4,70 4.092,11 19,27 27,06 76,14 40,19 169,66 58,37 874,63 613,49 10,53 29,39 39,94 71,47 14,35 7,21 0,91 4,05 30,41 45,36 0,68 2,74 4,10 4,30 60,95 940,58 455,48 31,64 2,60 3,36 1.319,83 7,20 0,86 2,27

Chu chuyển đất đai đến năm 2023

Biểu 13/CH

Đơn vị tính: ha

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

THÀNH PHỐ MỸ THO - TỈNH TIỀN GIANG

NNP LUA LUC HNK CLN RPH RDD SKCRSX RSN NTS LMU NKH PNN CQP CAN SKK SKN TMD DKGSKS SKX DHT DGT DTL DVH DYT DGD DTT DNL DBV ODTDDT DRA TON NTD DKH DXH DCH DDL DSH DKV ONT PNK CSDTSC DTS DNG TIN SON MNC
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