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Kết quả Thống kê đất đai năm 2018 xã Hòa Châu,  

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

Phần I 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản quan trọng của quốc 

gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời 

sống. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu sử dụng đất ngày càng  

lớn gây ra áp lực không nhỏ đến tài nguyên đất đai, vì vậy trong quá trình khai thác 

sử dụng đất đòi hỏi các cấp các ngành phải sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu 

quả.  

Để đáp ứng nhu cầu quản lý Nhà nước về đất đai, tạo điều kiện chuyển dịch 

cơ cấu các loại đất một cách hợp lý, Công tác thống kê, kiểm kê đất đai, thành lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất là công tác thường xuyên và hết sức quan trọng 

nhằm mục đích điều tra, đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng và biến động 

trong sử dụng đất, các đối tượng sử dụng đất làm cơ sở cho việc xây dựng  hoàn 

thiện chính sách pháp luật về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; 

cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết và chính xác về đất đai để hoạch định 

các chính sách, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đáp ứng kịp thời 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong thời gian đến. 

Phần II 

KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Vị trí địa lý 

- Phía Đông giáp: phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng; 

 - Phía Tây giáp: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, tp Đà Nẵng và xã Điện Hòa, 

thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

- Phía Nam giáp: xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng; 

- Phía Bắc giáp: phường Hòa Thọ Đông và phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 

Lệ, tp Đà Nẵng. 

2. Mục đích, yêu cầu thống kê đất đai năm 2018 

 Công tác thống kê đất đai năm 2018 nhằm mục đích đánh giá chính xác thực 

trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính tính đến ngày 31 tháng 

12 năm 2018. Số liệu  thống kê đất đai năm 2018 là cơ sở để đánh giá tình hình 

quản lý đất đai trong 01 năm qua và qua đó đề xuất những cơ chế, chính sách, biện 

pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và nâng cao hiệu quả 
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sử dụng đất, nhất là việc lập, quản lý, thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trong giai đoạn 2018-2020. 

Kết quả thống kê đất đai phải phân tích đánh giá đúng tình hình hiện trạng sử 

dụng quỹ đất được thể hiện trong bảng số liệu và trên bản đồ của từng đơn vị hành 

chính các cấp. Số liệu thống kê đất đai năm 2018 phải xác định được hiện trạng diện 

tích tự nhiên của các đơn vị hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, 

quỹ đất chưa sử dụng; tình hình biến động đất đai so với kỳ trước, tình hình thực 

hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt làm cơ sở để quản lý, sử 

dụng đất và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý và sử dụng 

đất. 

Phần III 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2018 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐẤT 

ĐAI NĂM 2018 

1. Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi Trường về việc Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Công văn số 4028/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/12/2018 của Sở Tài nguyên 

Môi trường về việc thực hiện thống kê đất đai năm 2018. 

2. Tình hình tổ chức thực hiện 

a) Lực lượng thực hiện 

Sau khi có Văn bản hướng dẫn thực hiện Thống kê đất đao 2018 của Sở Tài 

nguyên Môi trường, chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang. UBND xã tổ chức thực 

hiện việc chỉnh lý bản đồ trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017 trên địa 

bàn Xã Hòa Châu theo đúng quy định.  

Hiện nay công tác thống kê đất đai 2018 trên địa bàn Xã Hòa Châu đã hoàn 

thành. 

b) Sự phối hợp giữa các cấp trong quá trình thực hiện 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai quan tâm giúp 

đỡ nên thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn xã đạt kết quả 

tốt; 

Trong quá trình thực hiện việc thống kê đất đai đã có sự phối hợp chặt chẻ 

giữa phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Văn phòng đăng ký đất đai  Đà 

Nẵng và UBND xã. Vì vậy, trong quá trình thực hiện đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ . 

c) Nguồn tài liệu, số liệu thu thập sử dụng trong công tác thống kê 
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Các nguồn tài liệu phục vụ cho công tác thống kê đất đai năm 2018 chủ yếu 

như sau: 

- Số liệu thống kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2017; 

- Bản đồ địa chính; 

- Hồ sơ địa chính; Các file quy hoạch trên địa bàn Xã Hòa Châu. 

- Hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất, hồ 

sơ chỉnh lý biến động sử dụng đất và hồ sơ của các dự án quy hoạch, chỉnh trang 

đô thị từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. 

Với nguồn số liệu tương đối đầy đủ như trên thì việc triển khai công tác thống 

kê đất đai năm 2018 trên địa bàn Xã Hòa Châu tương đối thuận lợi. 

II. KẾT QUẢ KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI NĂM 2018 

1. Phân tích đánh giá hiện trạng sử dụng đất theo các chỉ tiêu thống kê 

STT Loại đất Mã Diện tích Tỉ lệ 

 Tổng diện tích tự nhiên   906.06 100.0 

1 Nhóm đất nông nghiệp  NNP 343.57 37.9 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp  SXN 343.05 37.9 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm  CHN 342.34 37.8 

1.1.1.1 Đất trồng lúa  LUA 249.40 27.5 

1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác  HNK 92.93 10.3 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 0.72 0.1 

1.2 Đất lâm nghiệp  LNP     

1.2.1 Đất rừng sản xuất  RSX     

1.2.2 Đất rừng phòng hộ  RPH     

1.2.3 Đất rừng đặc dụng  RDD     

1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 0.51 0.1 

1.4 Đất làm muối  LMU     

1.5 Đất nông nghiệp khác  NKH     

2 Nhóm đất phi nông nghiệp  PNN 519.24 57.3 

2.1 Đất ở  OCT 226.49 25.0 
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2.1.1 Đất ở tại nông thôn  ONT 187.17 20.7 

2.1.2 Đất ở tại đô thị  ODT 39.33 4.3 

2.2 Đất chuyên dùng  CDG 202.44 22.3 

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 0.98 0.1 

2.2.2 Đất quốc phòng  CQP     

2.2.3 Đất an ninh  CAN     

2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp  DSN 10.31 1.1 

2.2.5 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp CSK 30.67 3.4 

2.2.6 Đất sử dụng vào mục đích công cộng  CCC 160.48 17.7 

2.3 Đất cơ sở  tôn giáo  TON 2.10 0.2 

2.4 Đất cơ sở  tín ngưỡng  TIN 1.49 0.2 

2.5 
Đất nghĩa trang, NĐ, nhà tang lễ, hỏa 

táng   NTD 17.87 2.0 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 61.52 6.8 

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng  MNC 7.33 0.8 

2.8 Đất phi nông nghiệp khác  PNK     

3 Nhóm đất chưa sử dụng  CSD 43.25 4.8 

3.1 Đất bằng chưa sử dụng  BCS 43.25 4.8 

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng  DCS     

3.3 Núi đá không có rừng cây  NCS     

4 Đất có mặt nước ven biển  MVB     

4.1 
Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thuỷ 

sản  MVT     

4.2 
Đất mặt nước ven biển có rừng ngập 

mặn  MVR     

4.3 
Đất mặt nước ven biển có mục đích 

khác  MVK     
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2. Tình bình biến động, phân tích nguyên nhân biến động diện tích năm 

2018 so với năm 2017. 

STT Loại ruộng đất 

Biến 

động 

(+, -) 

Nguyên nhân 

1 Đất trồng cây hàng năm khác  -0.05 
- Chuyển sang đất đất giao thông do 

mở đường tách thửa 
2 Đất ở tại nông thôn  -0.15 

3 Đất sử dụng vào mục đích 

công cộng  

0.20 - Chuyển từ đất BHK, ONT do mở 

đường tách thửa 

 

Phần IV 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Công tác thống kê đất đai 2018 là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, qua 

công tác này đã xác định rõ được quỹ đất đang sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử 

dụng nhưng còn để hoang hoá, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá thực trạng sử dụng 

đất và tình hình biến động đất đai so với kỳ thống kê năm 2017. 

Thống kê đất đai năm 2018 đã thiết lập được cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai của từng đơn vị hành chính, góp phần hoàn thiện và đưa công tác thống kê, 

kiểm kê đất đai định kỳ. 

Qua công tác này đã xây dựng được tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên đất 

phục vụ cho việc xác định nhu cầu sử dụng đất đáp ứng cho việc thực hiện chiến 

lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, của các 

ngành nói chung và của từng địa phương nói riêng; thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm năm và hàng năm của Nhà nước. Qua đó đề xuất việc điều 

chỉnh chính sách, pháp luật, quy hoạch về đất đai phù hợp. 

Trên đây là Báo cáo kết quả Thống kê đất đai năm 2018 trên địa bàn xã Hòa 

Châu, kính báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, UBND 

huyện Hòa Vang./. 

Nơi nhận: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố ; 

- UBND huyện Hòa Vang; 

- Lưu VT, ĐC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

       

           

     Nguyễn Bình 
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