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MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, UBND huyện Vĩnh Tường đã tổ 
chức triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2014.  

Quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt đã góp phần đảm bảo tính thống 
nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý quan trọng 
cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, 
lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện công 
tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất; đưa công tác quản lý 
đất đai của địa phương đi vào nề nếp; Đảm bảo phân bổ quỹ đất hợp lý cho 
phát triển, khắc phục các mâu thuẫn, chồng chéo trong sử dụng đất của các 
ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng, xây 
dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư nông thôn...; góp phần quan 
trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời 
đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi 
trường sinh thái. 

Cùng với cả tỉnh, huyện Vĩnh Tường đang bước vào thời kỳ hội nhập 
khu vực và quốc tế, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đang được đẩy 
mạnh đòi hỏi sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng các loại đất nhằm đáp ứng nhu cầu 
tăng cường cơ sở kết cấu hạ tầng, mở rộng các khu công nghiệp, phát triển dịch 
vụ - du lịch, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và thực hiện đô thị 
hoá…Vì vậy, nhu cầu sử dụng đất hiện nay và những năm tiếp theo của các 
ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện là rất lớn và việc chuyển một phần diện tích 
đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là nhu cầu thực tiễn. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 
(2011 - 2015) được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2011-2015. 
Tuy nhiên, một số chỉ tiêu, định hướng phát triển đã có sự điều chỉnh, bổ 
sung tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 
2015-2020. Mặt khác, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp huyện được lập theo quy định của Luật 
Đất đai năm 2003 nên một số chỉ tiêu sử dụng đất không còn phù hợp với 
Luật Đất đai năm 2013. Do đó, căn cứ khoản 1, Điều 51, Luật Đất đai năm 
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2013 quy định “Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế hoạch 

sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020)”. 

Từ những lý do trên, cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 nhằm 
đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và môi trường trong giai đoạn 
mới; đồng thời phù hợp với các quy định của Luật đất đai năm 2013, đảm bảo sử 
dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. 

2. Cơ sở của công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

2.1. Căn cứ pháp lý của việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất huyện Vĩnh Tường 

Quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
năm 2016 được xây dựng dựa vào những cơ sở pháp lý sau: 

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
về giá đất;Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy 
định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 
về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

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

- Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; 

- Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) 
tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Văn bản số 187/2015/BTNMT-TCQLDĐ ngày 21/01/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất; 



B¸o c¸o thuyÕt minh ®iÒu chØnh QHSD§ ®Õn n¨m 2020 vµ KHSD§ n¨m 2017      7 

- Công văn số 1244/TCQLĐĐ - CQHĐĐ ngày 22/9/2014 của Tổng cục 
quản lý đất đai Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các 
cấp và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; 

- Công văn số 3221/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/08/2016 của Tổng cục 
quản lý đất đai về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; 

- Quyết định 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 
05 năm 2015-2019; 

- Quyết định 763/QĐ-UBND ngày 29/3/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  
huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số  2285/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng phía Nam đô thị 
Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000 phát triển 
đô thị, dịch vụ khu vực 02 bên đường quốc lộ 2 tại thành phố Vĩnh Yên, 
huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và Yên Lạc; 

- Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án phân khu A2 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị, dịch 
vụ công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương và thành phố Vĩnh 
Yên; 

- Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu 
đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh – An Tường, huyện Vĩnh Tường; 

- Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu B3, tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, 
nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc; 

- Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng vùng phía 
Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc về việc phê duyệt quy hoạch phân khu B4 tỷ lệ 1/2000 khu vực phát 
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triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường và huyện 
Yên Lạc đến năm 2030, tầm nhìn 2050; 

 2.2. Cơ sở thông tin số liệu, tư liệu bản đồ 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 
2011 - 2020. 

+ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Tường đến 
năm 2020. 

+ Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Tường đến năm 2020, kế hoạch sử 
dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015). 

+ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 
đầu (2011 - 2015) của 29 xã, thị trấn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Quy hoạch phát triển các ngành: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, 
nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi,... 

+ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và điểm dân cư nông 
thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. 

- Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ của huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 
2015-2020; 

- Nhu cầu, danh mục đầu tư các ngành có sử dụng đất đến năm 2020 trên 
địa bàn huyện Vĩnh Tường,... 

- Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc; 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 
huyện Vĩnh Tường; 

- Số liệu thống kê đất đai các xã, thị trấn và huyện tính đến 31/12/2016. 

3. Mục đích, yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

- Mục đích lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

+ Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp 
luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi 
trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển 
bền vững.  
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+ Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường và tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Yêu cầu của điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Vĩnh 

Tường: 

+ Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-
xã hội, quy hoạch chung xây dựng và các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bổ 
trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. 

+ Bố trí quy hoạch sử dụng tài nguyên đất phải được thực hiện theo quan 
điểm hệ thống, tổng hợp và đa ngành; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội của Vĩnh Tường, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Vĩnh Phúc. 

+ Quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với 
năng lực thực hiện các công trình đã đưa vào quy hoạch - kế hoạch sử 
dụng đất. 

4. Sản phẩm giao nộp 

Các loại sản phẩm, yêu cầu về nội dung, tính pháp lý và kỹ thuật của các 
sản phẩm được quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sản phẩm giao nộp cụ thể như sau: 

1). Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Vĩnh Tường” và 
phụ biểu số liệu. 

2). Bản đồ huyện Vĩnh Tường, tỷ lệ 1/25.000, in màu, bao gồm: 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2016; 

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020; 

3). CD ghi các sản phẩm trên (báo cáo, số liệu, các loại bản đồ số). 

Các sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ nhân sao và 
lưu giữ các bản gốc tại: 

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc      : 01 bộ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc  : 01 bộ; 

- UBND huyện Vĩnh Tường      : 01 bộ; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường : 01 bộ. 
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PHẦN I 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI 

 

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

1.1. Điều kiện tự nhiên 

 1.1.1. Vị trí địa lý 

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm phía Tây Nam của Vĩnh Phúc, 
cách thành Phố Vĩnh Yên gần 10 km dọc theo QL2A được giới hạn bởi tọa độ 
địa lý từ 210 08’14’’ đến 210 20’ 30’’vĩ độ Bắc và từ 1050 26’37’’ đến 105032’44’’ 

kinh độ Đông gồm 3 thị trấn và 26 xã có các mặt tiếp giáp: 

- Phía Tây Bắc giáp huyện Lập Thạch; 

- Phía Đông Bắc giáp huyện Tam Dương; 

- Phía Đông giáp huyện Yên Lạc; 

- Phía Nam giáp TP Hà Nội; 

- Phía Tây giáp TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. 

Vĩnh Tường có vị trí địa lý nằm giữa 3 đô thị lớn đó là: TP Việt Trì 
(tỉnh Phú Thọ); TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội). 
Huyện nằm trên trục giao lưu giữa 2 vùng Tây Bắc và Đồng bằng Trung Du 
Bắc Bộ bằng cả đường sông, đường sắt và đường bộ. Tuyến QL2A và tuyến 
đường sắt chạy song song xuyên từ Đông sang Tây phần nửa Bắc của huyện. 
Tỉnh lộ 304 nối liền trung tâm huyện với QL2C, huyện Yên Lạc và nối với thị 
xã Sơn Tây của thành phố Hà Nội. Huyện Vĩnh Tường có hệ thống giao thông 
tương đối phát triển, có đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường đê tả Sông 
Hồng nối từ Bồ Sao - Yên Lạc - Mê Linh Hà Nội và cầu Vĩnh Thịnh; đồng 
thời nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ do đó có nhiều thuận lợi cho 
phát triển và giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội với các huyện khác trong tỉnh.  

 1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Địa hình huyện Vĩnh Tường tương đối bằng phẳng, thấp dần từ Đông 
Bắc xuống Tây Nam. Phía Bắc và Tây Bắc có đồi thấp thuộc các xã Lũng 
Hòa, Bồ Sao, Yên Lập, ngược lại phía Tây và Tây Nam có nhiều đầm sâu, 
ruộng mấp mô thường tạo thành những lòng chảo nhỏ như Lý Nhân, Tuân 
Chính, An Tường... 

Căn cứ vào địa hình có thể phân thành 3 vùng cụ thể như sau: 

+ Vùng thượng huyện gồm 09 xã: Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, 
Nghĩa Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Đại Đồng, Việt Xuân và Bồ Sao. 
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+ Vùng giữa vùng gồm 03 thị trấn và 10 xã: TT Vĩnh Tường, TT Thổ 
Tang, TT Tứ Trưng, Lũng Hòa, Bình Dương, Tân Cương, Thượng Trưng, 
Tuân Chính, Vũ Di, Vĩnh Sơn, Tam Phúc, Vân Xuân, Ngũ Kiên. 

 + Vùng bãi gồm 07 xã: An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Cao Đại, 
Phú Thịnh, Lý Nhân, Phú Đa. 

Do địa hình thấp hơn các vùng khác nên vào mùa mưa Vĩnh Tường 
thường bị úng lụt gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

1.1.3. Khí hậu 

Theo số liệu thống kê một số chỉ tiêu về khí hậu của huyện như sau: 

- Nhiệt độ bình quân hàng năm: 29,60C 

- Nhiệt độ cao nhất trong năm: 46,70C 

- Nhiệt độ thấp nhất trong năm: 6,70C 

- Độ ẩm không khí bình quân: 82% 

- Độ ẩm cao nhất: 100% 

- Độ ẩm thấp nhất: 47% 

- Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1552 mm, với năm cao nhất 
là 2106 mm, năm thấp nhất 1069 mm. Lượng mưa phân bố tương đối đều từ 
tháng 4 đến tháng 10, chiếm 85% - 90% lượng mưa cả năm. 

 1.2. Các nguồn tài nguyên 

 1.2.1. Tài nguyên đất 

Theo số liệu thống kê đất đai, huyện Vĩnh Tường có tổng diện tích tự 
nhiên 14.400,30 ha gồm:  

- Đất Nông nghiệp      : 10.325,6 ha. 

- Đất phi nông nghiệp : 4.057,88 ha. 

- Đất chưa sử dụng      : 16,82 ha. 

Đất đai của huyện Vĩnh Tường gồm các loại đất chính sau:  

- Đất phù sa sông Hồng được bồi hàng năm, đất trung tính, kiềm yếu, 
phân bố ở các xã Cao Đại, Lý Nhân, An Tường, Vĩnh Thịnh, Phú Đa. Đây là 
loại đất tốt thích hợp với hầu hết các loại cây trồng nông nghiệp, nhất là các 
loại cây trồng ngắn ngày, cho năng suất cao. 

- Đất phù sa không được bồi hàng năm, đất trung tính, ít chua, không 
glây hoặc glây yếu phân bố chủ yếu ở Tuân Chính, Thượng Trưng, Tân Cương 
... Đất có địa hình vàn cao, thành phần cơ giới trung bình, phù hợp với sản xuất 
nông nghiệp. 
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- Đất phù sa không được bồi hàng năm, đất trung tính, ít chua, không glây 
hoặc glây mạnh. Đất có địa hình vàn trũng, thành phần cơ giới trung bình, phù hợp 
với sản xuất 2 vụ lúa. 

 1.2.2. Tài nguyên nước 

 1.2.2.1. Nguồn nước mặt. 

Huyện Vĩnh Tường có Sông Hồng, Sông Phan, Sông Phó đáy và hệ thống 
kênh mương tương đối hoàn chỉnh đáp ứng tốt cho sản xuất nông nghiệp. 

Sông Hồng nằm ở phía Tây Nam của huyện, đoạn chảy qua huyện Vĩnh 
Tường khoảng 18km, lưu lượng bình quân 3730 m3/s, mực nước hàng năm lên 
xuống theo mùa. 

Sông Phó Đáy nằm ở phía Bắc và Tây Bắc huyện, đoạn chảy qua huyện 
Vĩnh Tường có chiều dài khoảng 12 km, lòng sông hẹp, độ dốc lớn. 

Sông Phan chảy qua địa phận huyện Vĩnh Tường khoảng 37 km, bề rộng 
trung bình khoảng 20m, do lòng sông hẹp độ dốc không lớn nên việc tiêu nước 
gặp khó khăn thường xảy ra ngập úng cục bộ vào mùa mưa. 

 1.2.2.2. Nguồn nước ngầm 

Kết quả điều tra cho thấy Vĩnh Tường hiện nay nguồn nước ngầm trên 
địa bàn huyện đang có sự ô nhiễm do ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa. Vì 
vậy trong giai đoạn tới cần xây dựng bổ sung các trạm cung cấp nước sạch để 
đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân. 

 1.2.3. Tài nguyên khoáng sản 

Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Vĩnh Tường chủ yếu là cát, 
sỏi tập trung ven sông Hồng, sông Phó Đáy, đây là nguồn tài nguyên quan 
trọng phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng. 

  1.2.4. Tài nguyên nhân văn 

 Nhân dân Vĩnh Tường có một truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời gắn 
liền với lịch sử phát triển của đất nước và đã được thử thách qua nhiều cuộc 
đấu tranh cách mạng cũng như xây dựng đất nước. Các di tích lịch sử văn hóa 
ở Vĩnh Tường có thể nói là khá đặc sắc so với các huyện, thị khác trong tỉnh. 
Người dân Vĩnh Tường nổi tiếng về sự năng động sáng tạo, đây là một trong 
những thuận lợi cơ bản để Đảng, Chính quyền lãnh đạo nhân dân vững bước 
tiến vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. 

 1.3. Thực trạng môi trường 

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng, hệ thống thủy văn tương đối đa dạng. 
Sự phát triển công nghiệp, đô thị, các điều kiện về môi trường, sinh thái cơ 
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bản còn giữ được. Tuy nhiên sự phát triển công nghiệp, đô thị trong những 
năm gần đây, đặc biệt là việc sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp 
cũng đã có tác động xấu tới môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng 
không tốt đến hệ sinh thái nông nghiệp. Việc gia tăng dân số, xây dựng công 
nghiệp đã ảnh hưởng xấu đến môi trường. Theo quy luật chung trong quá trình 
phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa và đô thị hóa thì hệ sinh thái sẽ có 
nguy cơ bị xâm hại, tính cân bằng bị phá vỡ, vì vậy các ngành chức năng cần 
có những biện pháp tích cực để kinh tế của huyện phát triển nhưng vẫn đảm 
bảo các tiêu chí về môi trường, nhằm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường 
bền vững. 

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1. Về kinh tế 

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
Vĩnh Tường  lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế 
-  xã hội 5 năm 2016 - 2021; năm được xác định có ý nghĩa quan trọng tạo tiền 
đề cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo. Trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ, mặc dù vẫn còn những khó khăn, song với việc thực hiện 
nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân 
khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất (Giá so sánh 2010) ước đạt 
10.037,67 tỷ đồng, tăng 12,87% so với cùng kỳ; trong đó: CN-XD: 5.071,39 
tỷ đồng, tăng 23,62% so cùng kỳ; Dịch vụ: 3.167,19 tỷ đồng, tăng 6,03% so 
cùng kỳ; NN-LN-TS: 1.799,09 tỷ đồng, giảm 0,28% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh 
tế phát triển đúng hướng: CN-XD: 49,82%; Dịch vụ: 32,15%; NN-LN-TS: 
18,03%. Các lĩnh vực Văn hoá - Xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội 
được đảm bảo; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết 
quả cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

a) Sản xuất nông nghiệp: 

* Trồng trọt 

- Tổng diện tích gieo trồng đạt 19.551,2 ha, giảm 629,7 ha so với năm 
2015 (bằng 96,88%); tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 73.317,1 tấn, 
giảm 20.605,8 tấn so với năm 2015 (bằng 78,06%). Nguyên nhân chính là do 
người dân bỏ nhiều diện tích cây trồng vụ Đông, diện tích ruộng trũng hay bị 
ngập úng và đặc biệt là thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.  

- Năng suất một số cây trồng chính như sau: Cây lúa ước đạt 47,92 tạ/ha, 
giảm 14,46 tạ/ha so với năm 2015 (bằng 76,82%); cây Ngô ước đạt 44,87 tạ/ha, 
tăng 1,59 tạ/ha so với năm 2015 (bằng 96,58%); cây Đậu tương ước đạt 18,12 
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tạ/ha, giảm 0,62 tạ/ha so với năm 2015 (bằng 96,69); cây Lạc ước đạt 19,61 
tạ/ha, giảm 1,17 tạ/ha so với năm 2015 (bằng 94,37 %). 

- Tiếp tục có sự chuyển dịch về cơ cấu giống cây trồng và mùa vụ, nhiều 
giống lúa mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao đưa vào sản xuất được 
đánh giá là phù hợp, có khả năng nhân rộng trên địa bàn như: Thiên ưu 8, HT1, 
RVT, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá.... Mô hình ứng dụng kết quả Đề tài nghiên 
cứu khoa học về cà chua ghép vụ Thu Đông tiếp tục triển khai thực hiện (diện 

tích 12,0ha tại 13 xã, thị trấn). 

* Chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

-  Chăn nuôi tiếp tục phát triển, nhiều doanh nghiệp và hộ gia đình trên 
địa bàn huyện đầu tư chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa qui mô lớn, liên 
kết tạo đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Theo số liệu thống kê đến cuối năm 2016:  
đàn bò có 25.548 con, tăng 724 con so với năm 2015, trong đó, đàn bò sữa 
7.873 con, tăng 69 con so với năm 2015; Sản lượng sữa bò tươi đạt 13.539 
tấn, tăng 405 tấn so với năm 2015 (bằng 103,08%); tổng đàn lợn có 119.559 
con, tăng 31.363 con so với năm 2015 (bằng 135,56 %); tổng đàn gia cầm 756 
nghìn con, giảm 42,9 nghìn con so với năm 2015 (bằng 94,63%), đàn trâu có 
1.643 con, giảm 51 con  so với năm 2015 (bằng 96,99 %),  giảm do quá trình 
cơ giới hóa trong nông nghiệp.  

- Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản là 1.595 ha, tăng 5,3 ha so với năm 
2015 (bằng 100,33%). Sản lượng nuôi trồng đạt 6.120 tấn, tăng 82,9 tấn so với 
cùng kỳ (bằng 101,37%).  

- Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và diện tích nuôi thuỷ 
sản được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nên không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. 

b) Công nghiệp - xây dựng: 

* Sản xuất công nghiệp 

- Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, giá trị sản xuất 
ngành công nghiệp (Giá so sánh 2010) ước đạt 3.462,35 tỷ đồng, tăng 30,07% 
so với năm 2015. Số lượng các doanh nghiệp được thành lập mới tiếp tục tăng, 
cấp mới 804 giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp và hộ gia đình kinh 
doanh, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất như: Công ty TNHH May mặc 
Việt Thiên; Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Việt Anh; Công ty cổ 
phần Việt Pháp... 

- Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị tiếp tục được quan tâm thực hiện, 
diện mạo đô thị ngày một khang trang; công tác quản lý cụm công nghiệp, 
cụm KT-XH ngày càng đi vào nền nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
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* Xây dựng 

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng (Giá so sánh 2010) ước đạt 1.609,04 
tỷ đồng, tăng 11,70% so với năm 2015; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác 
quản lý đầu tư XDCB theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 
12/12/2012 của Huyện uỷ; tăng cường quản lý đầu tư XDCB bằng nguồn vốn 
nhà nước; giám sát chặt chẽ việc thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư và 
nguồn vốn; tập trung giải phóng mặt bằng và phối hợp giải phóng mặt bằng một 
số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Hoàn thiện phê duyệt các dự 
án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch tiếp tục được thực hiện có 
hiệu quả. Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương phạm vi giới thiệu địa điểm 
các khu đất dịch vụ, đấu giá tại các xã, thị trấn (Vĩnh Sơn, Lũng Hòa, Thượng 

Trưng, Vân Xuân, thị trấn Vĩnh Tường...); thẩm định, phê duyệt QHCT tỷ lệ 
1/500 khu đất đấu giá QSD đất tại xã Tam Phúc và thị trấn Tứ Trưng lấy nguồn 
kinh phí ĐTXD hạ tầng khu đất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê; ... Quy 
hoạch địa điểm các công trình NTM của các xã NTM; Phối hợp với các chủ đầu 
tư tổ chức lập, công bố, công khai các đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 khu đất dành cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê tại xã Tam Phúc và thị trấn Tứ Trưng; khu đất 
dịch vụ, đất đấu giá QSD đất tại xã Chấn Hưng; Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh 
Thịnh - An Tường; làng ven đê Resort tại xã Tam Phúc và xã Phú Đa... Chỉ đạo 
giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT dọc tuyến đường TL 304 và 
cụm KT-XH Tân Tiến thuộc địa phận thị trấn Thổ Tang, tuyến đường QL 2C cũ 
địa phận xã Vũ Di, thị trấn Vĩnh Tường, xã Tam Phúc;... 

c) Thương mại dịch vụ: 

- Giá trị dịch vụ (giá so sánh 2010) ước đạt 3.167,19 tỷ đồng, tăng 
6,03% so với năm 2015. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định: Dịch 
vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; Dịch 
vụ bưu chính viễn thông từng bước nâng cao chất lượng; dịch vụ ngân hàng 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân. 
Dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, nhất là ở các thị trấn,... Công tác kiểm 
tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được duy trì có hiệu quả, hạn chế tối đa tình 
trạng lưu thông hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn. 

- Lĩnh vực kinh doanh du lịch có sự tăng trưởng về số lượt khách. Năm 
2016, ước toàn huyện đón khoảng 30.000 lượt du khách đến tham quan các di 
tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, khu du lịch sinh thái.... 

- Dịch vụ tín dụng ngân hàng tiếp tục góp phần hỗ trợ tích cực cho phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện. Tổng dư nợ tại 02 Ngân hàng NN&PTNT là 
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1.690 tỷ đồng (tăng 388,9  tỷ đồng so với cùng kỳ). Dư nợ tại Ngân hàng CSXH 
huyện ước đạt 288 tỷ đồng (tăng 6,9  tỷ đồng so với cùng kỳ). 

2.2. Dân số, lao động và việc làm 

2.2.1. Dân số và gia tăng dân số 

Theo số liệu điều tra đến năm 2016 toàn huyện có 219.323 người với 
56.159 hộ. 

Dân số hiện nay của huyện Vĩnh Tường chủ yếu là dân tộc Kinh. Trong 
thời gian qua dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của 
UBND huyện, xã chương trình dân số kế hoạch hoá được đẩy mạnh, hoạt 
động có hiệu quả. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm (từ 1,29% năm 
2015 xuống còn 1,18% năm 2016).  

Mật độ dân số bình quân toàn huyện năm 2016 là 1.415 người/km2, song 
phân bố không đều, tập trung ở các xã có ngành nghề thủ công, dịch vụ phát 
triển như Đại Đồng, Tân Tiến, TT Thổ Tang, Lý Nhân. 

2.2.2. Lao động, việc làm 

Dân số huyện Vĩnh Tường có cơ cấu trẻ, năm 2016 số người trong độ 
tuổi lao động là 114.135 người, chiếm 52,4% dân số cả huyện. 

Cơ cấu dân số trẻ hiện nay sẽ là nguồn lao động dồi dào trong giai đoạn 
tới, do đó cần đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, đào tạo lại lực lượng lao động tại 
chỗ nguồn lực đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế 
của huyện. 

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

Hiện nay trên địa bàn huyện có 26 xã, 3 thị trấn, các điểm dân cư nông 
thôn phát triển tập trung đông đúc, các thị tứ, thị trấn cũng như các trung tâm 
xã là những nơi tập trung đông người, nơi diễn ra các sinh hoạt văn hóa, nơi 
tiến hành trao đổi mua bán hàng hoá. 

Trong những năm gần đây huyện cùng với các xã đã tập trung đầu tư cơ 
sở hạ tầng: cải tạo, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã; cải tạo 
mở rộng hệ thống cấp nước, điện… Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và 
phát triển. Tuy nhiên việc chỉnh trang đô thị và nông thôn vẫn còn hạn chế về 
cơ sở hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường … 

 2.4. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

 2.4.1. Giao thông 

Vĩnh Tường có các loại hình vận tải đường sắt, đường bộ và đường 
thuỷ. Hệ thống giao thông đường bộ của huyện gồm có: Quốc lộ 2A chạy qua 
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nối Vĩnh Tường với thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Phú Thọ, Quốc lộ 2C mới nối 
Vĩnh Phúc với Hà Nội; QL 2C cũ, tỉnh lộ 304, 309, 305C và hệ thống các 
đường liên huyện, liên xã, liên thôn khá đầy đủ. Nhìn chung hệ thống giao 
thông đường bộ trên địa bàn huyện khá hoàn thiện, phân bố đều các xã, thị 
trấn, các khu dân cư tạo thành mạng lưới khép kín. Tuy nhiên hiện nay còn 
nhiều đường liên thôn, đường nội đồng là đường đất, cấp phối cần tu sửa chữa 
và mở rộng. 

Đường thuỷ với hệ thống sông Hồng ở phía nam huyện (dài 18 km), 
sông Phó Đáy phía Tây Bắc (dài 18 km) và bến phà Phú Hậu đưa đón khách, 
chu chuyển nguyên vật liệu. 

Đường Sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua Vĩnh Tường qua 2 ga Bạch Hạc 
và ga Hướng Lại. 

Tổng diện tích đất hiện trạng năm 2016 dùng cho giao thông: 854,8 ha 
chiếm 5,93% diện tích đất tự nhiên. Một số tuyến đường đang được đầu tư mở 
rộng, nâng cấp góp phần thay đổi bộ mặt giao thông trên địa bàn huyện. 

 2.4.2. Thuỷ lợi 

* Các trạm bơm: 

Trên địa bàn huyện Vĩnh Tường hiện có 71 trạm bơm tưới tiêu kết hợp, 
chủ yếu là các trạm bơm tưới. Về cơ bản những trạm bơm này đã đáp ứng 
được nhu cầu tưới trong sản xuất nông nghiệp của huyện, trạm bơm còn tốt: 
07 trạm bơm; trạm bơm trung bình: 50 trạm bơm; trạm bơm xấu: 09 trạm 
bơm; trạm bơm tạm: 05 trạm bơm. Công suất lắp máy từ 15 Kw đến 190 Kw. 
Các trạm bơm xấu thường xuyên xảy ra sự cố, tiêu thụ nhiều điện năng không 
bơm đủ nước tưới cần phải thay thế. 

* Hệ thống tưới: 

Hầu hết diện tích canh tác của huyện Vĩnh Tường được tưới của hệ 
thống kênh đập: Liễn Sơn, trạm bơm Bạch Hạc, trạm bơm Đại Định, trạm 
bơm Liễu Trì và trạm bơm Vĩnh Sơn do công ty TNHH một thành viên thủy 
lợi Liễn Sơn quản lý. 

- Hiện trạng đập tràn Liễn Sơn: Kênh chính dài 53km, phần đi qua 
huyện Vĩnh Tường dài 15,28 km; kênh cấp 2 gồm 5A, 7A, 9A, 10A và Tứ 
Hiệp dài 13,028km. Các tuyến kênh chính và kênh cấp 2 đã được bê tông hóa 
100%. 

- Trạm bơm Bạch Hạc đã được nâng cấp, trạm bơm Bạch Hạc hoạt 
động tốt, tuyến kênh chính trạm bơm này gồm kênh 6A dài 8,04 km, kênh Hạ 
Chuế và 7B dài 6 km đến nay đã được bê tông hóa toàn bộ. 
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- Trạm bơm Đại Định: gồm kênh 6B dài 15,26 km đã bê tông hóa được 
15,26 km. Ngoài ra có kênh nhánh cấp 2 Tân Cương dài: 3,785 km cứng hóa 
toàn bộ. 

- Trạm bơm Liễu Trì: với kênh chính dài 1,1 km và kênh nhánh dài 
11km đến nay đã được cứng hóa toàn bộ. 

- Trạm bơm Vĩnh Sơn, kênh chính dài 2,21km, kênh đã được bê tông 
hóa, công trình đang hoạt động tốt. 

Ngoài các trạm bơm trên còn có các công trình do các Hợp tác xã nông 
nghiệp quản lý với tổng chiều dài kênh tưới trên toàn huyện: 1.528,889 km, 
trong đó đã cứng hóa được: 299,026 km, còn lại 1.229,86 km chưa cứng hóa.  

* Hệ thống tiêu 

Hệ thống tiêu Vĩnh Tường tiêu bằng động lực và tiêu tự chảy. 

- Trạm bơm do công ty TNHH một thành viên thuỷ lợi Liễn Sơn quản 
lý gồm trạm bơm Cao Đại Qtk = 20.000m3/h, lưu vực tiêu thiết kế 980 ha, 
hiện tại trạm hoạt động bình thường. 

- Trạm bơm do xã, HTX quản lý: Gồm 5 trạm bơm tiêu với tổng công 
suất lắp đặt máy: 304,3 kw. Tổng lưu lượng Qtk = 9.495 m3/h, lưu vực tiêu 
thiết kế là 385ha. 

- Tiêu tự chảy: Kênh tiêu chính cho khu vực trong đồng huyện Vĩnh 
Tường là sông Phan dài khoảng 37 km, chạy từ Yên Bình, Kim Xá đi vào 
vùng giữa của huyện rồi ra Vân Xuân, Bình Dương sang Yên Lạc. Kênh này 
bị bồi lấp thu hẹp nhiều, chưa được nạo vét, không đảm bảo mặt cắt tiêu úng. 
Các nhánh kênh tiêu chính chảy ra sông Phan gồm có: Tuyến Nghĩa Hưng - 
Chấn Hưng - Đại Đồng dài 4.250m; Tuyến Nghĩa Hưng - Tân Tiến - Đại 
Đồng - Bình Dương dài 8.500m; Tuyến Bồ Sao - Việt Xuân - Lũng Hòa dài 
1.600m; Tuyến Cao Đại - Phú Thịnh - Tân Cương - Thổ Tang đi Lũng Hòa 
dài 5.600m; Tuyến Phú Thịnh - Tân Cương - Thượng Trưng - Tuân Chính - 
Vũ Di dài 8.870m; Tuyến Tứ Trưng - Tam Phúc - Thị trấn - Vũ Di dài 
4.950m; Tuyến Bình Dương - Vũ Di - Vân Xuân dài 1300m và nhiều tuyến 
kênh nhỏ khác.  Riêng vùng bãi đã được xây dựng tuyến kênh tiêu kết hợp 
tưới và nuôi trồng thuỷ sản vùng bãi, kênh là kênh đất đảm bảo tưới tiêu kết 
hợp, tổng chiều dài ước tính các kênh tiêu là 14,18 km.  

Về cơ bản các tuyến kênh tiêu trên địa bàn huyện Vĩnh Tường vẫn là 
kênh đất, sau nhiều năm chưa được nạo vét cải tạo nên các lòng kênh bị bồi lắng, 
lấn chiếm dẫn đến thu hẹp dòng chảy xuống cấp nghiêm trọng, không đảm nhiệm 
được chức năng tiêu úng cho đồng ruộng khi mưa lớn xảy ra; những năm gần 
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đây, nhiều diện tích không cấy được vụ mùa do ngập úng, gây thiệt hại nặng nề 
cho sản xuất nông nghiệp, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. 

 2.4.3. Văn hóa - thể dục thể thao 

Hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất văn hoá cấp huyện và cơ sở được quy 
hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hoạt động văn hoá, 
thể dục thể thao của nhân dân. Nhiều dự án, công trình văn hoá trọng điểm đã 
được triển khai xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng như: hệ thống mạng 
lưới thông tin, cổ động trực quan, một số hạng mục chính Khu Trung tâm Văn 
hoá - Thể thao huyện, công trình Đền Liệt sỹ huyện; cụm di tích Đình - Chùa 
thôn Diệm Xuân (xã Việt Xuân). Việc xây dựng cơ sở vật chất văn hoá theo 
chương trình xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh. Theo số liệu thống kê 
đến hết năm 2016, Vĩnh Tường có 20 trung tâm văn hóa xã, 29 NVH xã, thị 
trấn, 177 NVH thôn, trong đó có: 155 NVH xây mới, 22 NVH tận dụng, sử 
dụng từ các công trình khác. 

Công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá trên địa 
bàn huyện được đẩy mạnh; việc xã hội hoá trong hoạt động tu bổ, tôn tạo di 
tích tiếp tục được phát huy, có những đóng góp tích cực vào việc quảng bá đất 
và người Vĩnh Tường. Năm 2013, huyện đã tổ chức cung tiến pho tượng Ngọc 
Quan Thế Âm Bồ Tát và Lầu Quan âm ra Chùa Trường Sa Lớn (Huyện đảo 
Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà) góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. 
Phối hợp tổ chức thành công “Hội thảo Nhà Mạc và hậu duệ trên đất Vĩnh 
Phúc”; xuất bản cuốn sách “Vĩnh Tường - Di sản văn hoá”, tài liệu “Lịch sử 
địa phương”; biên soạn “Địa chí Vĩnh Tường”. Tổ chức thi và lựa chọn được 
Biểu trưng (logo) của huyện. 

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội, kinh doanh, 
dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao được tăng cường; các hoạt động văn hoá, 
văn nghệ, TDTT kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị 
được đẩy mạnh tạo phong trào sâu rộng trong nhân dân. Việc thực hiện nếp 
sống văn minh có những chuyển biến mới, đặc biệt là trong việc tang, nhờ đẩy 
mạnh tuyên truyền và có những hình thức khuyến khích phù hợp nên đã có 
26/29 xã, thị trấn với khoảng 1/5 số gia đình có người thân qua đời áp dụng 
hình thức hỏa táng. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, 
Đơn vị văn hóa được duy trì và có bước phát triển.  

Cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở được đầu 
tư, nâng cấp một bước mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn hoạt động thông tin, tuyên 
truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, chương trình phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, huyện đã xây 
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dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử 
huyện từ tháng 01/2014, đẩy mạnh việc thông tin, quảng bá hình ảnh Vĩnh 
Tường trên mạng Internet. 

 2.4.4. Giáo dục - đào tạo 

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 23/8/2011 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy về thông qua Đề án phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2015, cơ 
sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được chú trọng đầu tư, xây 
dựng; mạng lưới trường, lớp tiếp tục được sắp xếp hợp lý. Cùng với việc đầu 
tư cơ sở vật chất trang thiết bị cho các nhà trường, huyện đã quan tâm, đầu tư 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo, hoàn 
thành mục tiêu đào tạo giáo viên trên chuẩn ở các cấp học; đã tổ chức thành 
công 01 lớp Đại học văn bằng 2 Tiếng Anh cho cán bộ quản lý giáo dục và 
giáo viên. Việc triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, các điểm 
trường chất lượng cao, mở rộng đất trường học theo Nghị quyết của HĐND 
tỉnh được chú trọng: tính đến hết năm 2016, đã có 91/97 trường đạt chuẩn 
Quốc gia, trong đó Mức độ 1: khối Mầm non: 29/33 trường, khối Tiểu học: 
34/34 trường, khối THCS: 28/30 trường; Mức độ 2: khối Mầm non: 06 
trường; khối Tiểu học : 10 trường. 

Về cơ sở vật chất: hiện nay, phần lớn các trường đã xây dựng kiên cố, 
không còn tình trạng học 3 ca một ngày. Tuy nhiên đất dành cho giáo dục, đào 
tạo chưa nhiều cụ thể: mầm non (13,6 m2/1 cháu), tiểu học (16,3 m2/1 hs), 
THCS (22,5 m2/1 hs), với diện tích như vậy nhiều trường thiếu sân chơi, bãi 
tập…. Trong giai đoạn tới cần quy hoạch và mở rộng diện tích đất nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển toàn diện trong công tác giáo dục và đào tạo. 

 2.4.5. Y tế 

Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ và đội ngũ cán bộ 
y tế không ngừng phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh 
ngày càng cao của nhân dân (100% trạm y tế các xã, thị trấn đã có bác sỹ). 
Bệnh viện Đa khoa huyện đã được đầu tư nâng cấp thành Bệnh viện đa khoa 
hạng 2 với quy mô 170 giường bệnh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng 
khám chữa bệnh và giảm số lượng bệnh nhân phải chuyển tuyến. Đã thực hiện 
tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác Y tế 
dự phòng được chú trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được các 
cấp, các ngành quan tâm; các dịch bệnh nguy hiểm được chủ động phòng ngừa 
có hiệu quả, trong 5 năm không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Tính đến cuối 
năm 2016, toàn huyện có 21 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

2.4.6. Năng lượng 
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Vĩnh Tường là huyện có hệ thống lưới điện khá phát triển của tỉnh Vĩnh 
Phúc, các địa phương trong huyện đều có lưới điện cơ bản hoàn chỉnh, 100% 
các hộ được sử dụng điện. Nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất lấy 
từ các trạm giảm áp trung gian: 

- Trạm trung gian Tứ Trưng, Vân Xuân: 220/110kV  

- Trạm trung gian Vĩnh Sơn:  35/10KV - 2 x 1800KVA 

- Trạm trung gian Ngũ Kiên:  35/10KV - 2 x 1800KVA 

- Trạm trung gian Đạo Tú (Vĩnh Tường):  35/10KV  

- Trạm trung gian Thổ Tang:  110/10KV 

 2.4.7. Bưu chính viễn thông 

Huyện đang triển khai chiến lược tăng tốc của ngành bưu chính viễn 
thông, lắp đặt thêm các tổng đài điện tử số và hệ thống cáp mới, hoà mạng 
thông tin quốc tế. 

III. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

Biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ mưa nắng, nguy cơ nắng nóng 
nhiều hơn, lượng mưa thay đổi, lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn 
trong suốt các đợt mưa dài, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh 
hưởng đến đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. 

Việc sử dụng đất cũng có ảnh hưởng lớn đối với lượng nước bốc hơi; 
những thay đổi về nhiệt độ, lượng mưa, thời điểm mưa và những thay đổi về 
hình thái trong chu trình nước: mưa - bốc hơi… đều dẫn đến sự thay đổi cơ 
chế ẩm trong đất, lượng nước ngầm và các dòng chảy. Hơn nữa, lượng phát 
thải khí nhà kính do sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng là 
nguyên nhân đối với sự nóng lên toàn cầu. 

Vĩnh Tường là huyện ít chịu ảnh hưởng của các hiện tượng thiên tai như 
lũ lụt, hạn hán… Tuy nhiên, tác động gián tiếp của biến đổi khí hậu cũng làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng 
như đời sống của người dân.  

Biểu hiện rõ nét nhất là khi mưa lớn và mưa tập trung làm cho nước khó 
tiêu thoát, dẫn tới ngập úng cục bộ. Ngược lại, trong mùa khô nhiệt độ tăng 
cao, cây trồng sẽ cần nhiều nước hơn, cần khai thác nước ngầm phục vụ tưới 
trong nông nghiệp. Khi khai thác quá mức sẽ làm suy giảm và ô nhiễm nguồn 
nước ngầm. Do vậy, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu cần phải bố 
trí sử dụng đất phù hợp. Cần dành quỹ đất để xây dựng các công trình ứng phó 
với biến đổi khí như: Xây dựng các hệ thống thủy lợi cung cấp nước tưới 
trong mùa khô, hệ thống đê bao chống ngập, hệ thống tiêu thoát nước trong 
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mùa mưa nhằm góp phần phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí 
hậu gây ra.  

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, 
XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

4.1. Những thuận lợi 

- Vĩnh Tường có vị trí nằm giữa 3 đô thị lớn đó là: Thành phố Việt Trì 
(tỉnh Phú Thọ); thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và thị xã Sơn Tây 
(thành phố Hà Nội). Huyện nằm trên trục giao lưu giữa hai vùng Tây Bắc và 
Đồng bằng Bắc bộ, có các tuyến giao thông đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt 
chạy qua... Vì vậy, có vị trí rất thuận lợi cho phát triển và giao lưu kinh tế - 
văn hóa - xã hội với các tỉnh lân cận. 

-  Khí hậu và hệ thống thủy lợi thuận lợi, kết hợp với diện tích đất nông 
nghiệp lớn, chủ yếu đất màu mỡ thích hợp với nhiều loai cây trồng, vật nuôi 
cho phép Vĩnh Tường phát triển sản xuất nông nghiệp đa dạng. 

- Về thành tựu, nền kinh tế Vĩnh Tường liên tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao. 

- Cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đã chuyển dịch 
đúng hướng từ trên nền tảng đảm bảo an ninh lương thực (đảm bảo đủ nhu cầu 
cho tiêu dùng và chăn nuôi, dành phần lớn là hàng hoá trao đổi). 

- Công nghiệp, xây dựng đã khởi sắc trong những năm gần đây, đã thu 
hút được nhiều dự án đầu tư. 

- Các ngành dịch vụ đang có tỷ trọng tăng dần. Ngoài các dịch vụ xã 
hội phong phú, những dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất vật chất cũng đang 
được mở rộng và phát triển tuy ở mức độ khiêm tốn, chưa tương xứng với 
phát triển dịch vụ - du lịch trên địa bàn;  

- Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá tiếp tục phát triển, an ninh quốc 
phòng được giữ vững.  

4.2. Những hạn chế/tồn tại  

- Mặc dù công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đảm bảo nhu 
cầu chi của địa phương nhưng tỷ trọng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện 
còn phụ thuộc nhiều vào ngân sách được cấp từ tỉnh nên chưa chủ động được 
về mặt ngân sách cho đầu tư phát triển. 

- Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả còn thấp; việc 
hình thành các khu chăn nuôi tập trung còn nhiều khó khăn; chưa hình thành 
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được nhiều vùng sản xuất hàng hóa có quy mô và sản lượng lớn. Chưa tập 
trung tích tụ được đất đai để hình thành các cánh đồng mẫu lớn. 

- Các ngành dịch vụ phát triển chưa đa dạng, chưa tương xứng với tiềm 
năng; việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút các doanh nghiệp, các hộ 
kinh doanh ra khỏi khu dân cư để đầu tư vào các Cụm công nghiệp làng nghề 
còn chậm. 

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tuy có nhiều cố gắng song 
tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm, số lượng các công trình 
xây dựng cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng chậm làm thủ tục quyết toán 
vẫn còn nhiều; nợ xây dựng cơ bản còn cao. Một số vướng mắc trong công tác 
bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa giải quyết triệt để. 

- Chế độ thủy văn sông Hồng và sông Phan khá phức tạp có tác động 
xấu đến sản xuất, đời sống của nhân dân vùng bãi. 
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PHẦN II 
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

 

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1. Tình hình thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai 

1.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng 
đất đai và tổ chức thực hiện văn bản đó 

 Với vai trò là đơn vị hành chính cấp huyện, huyện Vĩnh Tường chủ yếu 
triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh và các bộ ngành, 
trung ương ban hành. 

Căn cứ vào trình tự, thủ tục về các lĩnh vực đất đai, hàng năm UBND 
huyện ban hành nhiều quyết định về thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai… Ngoài ra còn tổ chức 
thực hiện các văn bản của UBND tỉnh về quản lý đất đai có liên quan trên địa 
bàn huyện Vĩnh Tường. Nhìn chung công tác tổ chức thực hiện các văn bản có 
liên quan đến đất đai được thực hiện khá tốt, tạo cơ sở, niềm tin cho người dân 
yên tâm sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.     

1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành 
chính, lập bản đồ hành chính 

 Toàn huyện Vĩnh Tường có 3 thị trấn và 26 xã, việc xác định ranh giới 
của huyện với các huyện và tỉnh khác đã hoàn thành và đã được xác định cụ 
thể trong hồ sơ địa giới hành chính (phía Tây Bắc giáp huyện Lập Thạch, phía 

Đông Bắc giáp huyện Tam Dương, phía Đông giáp huyện Yên Lạc, phía Nam 

giáp TP Hà Nội, phía Tây giáp TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ). Toàn bộ ranh 
giới, địa giới được xác định rõ ràng, không có tranh chấp. 

1.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên 
đất; điều tra xây dựng giá đất 

Đây là nội dung đầu tiên, làm nền móng cho quản lý Nhà nước về đất 
đai. Chính vì vậy, căn cứ các văn bản Luật Đất đai hiện hành, công tác địa 
chính đã tập trung chủ yếu cho việc đo đạc bản đồ và kê khai đăng ký nhằm 
phục vụ cho công tác đăng ký xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
(Giấy CNQSDĐ).  

 - Đo đạc thành lập bản đồ địa chính: Trên địa bàn huyện đã triển khai 
cho xã, thị trấn về đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Nhằm phục vụ trong công 
tác quản lý về đất đai một cách chặt chẽ. 
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 - Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất được thực hiện định kỳ 05 năm một lần trên cơ sở kết quả tổng 
kiểm kê đất đai. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất năm 2010 (theo luật đất đai năm 2003). Đây là dữ liệu 
đầu vào quan trọng để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đến năm 2015, 
huyện Vĩnh Tường thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo 
luật đất đai năm 2013 để đáp ứng yêu cẩu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020. 

 - Công tác điều tra đánh giá tài nguyên đất, điều tra xây dựng bảng 

giá đất: theo quy định của Luật Đất đai 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường 
có trách nhiệm tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
bảng giá đất tại địa phương định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào 
ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Xây dựng bảng giá đất ổn định cho 5 năm, 
nhưng từng năm một, tuỳ theo thực tế biến động từng khu vực sẽ có điều 
chỉnh phù hợp. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2014 về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2015-2019. Hiện nay công tác điều chỉnh bảng giá đất 
đang được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 
lập và thực hiện báo cáo UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung 
bảng giá đất.  

1.4. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

 Trên cơ sở quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 
có liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện Vĩnh 
Tường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện một 
cách đồng bộ nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật nhà nước về đất đai 
đưa công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện từng 
bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện phát triển KT-XH, góp phần quan trọng trong 
thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện. 

 Năm 2014, UBND huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành việc lập Quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 
2015) đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-
UBND ngày 10/01/2014.  

Định kỳ hàng năm UBND huyện triển khai xây dựng, cập nhật kế hoạch 
sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt. Đến 
nay UBND huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2015 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 
13/5/2016; kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt tại 
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Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 
2016 bổ sung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2953/QĐ-UBND 
ngày 19/9/2016. 

 Trên cơ sở đó, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức công bố, công khai quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận chung 
trong tổ chức thực hiện, làm cơ sở  thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho 
thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt. 

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

Kể từ sau ngày 01/7/2014, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại 
Điều 52 - Luật Đất đai 2013. Theo đó, các công trình, dự án cần thu hồi đất; 
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đều 
phải thông qua Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh; các công trình, dự án 
giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đều phải nằm 
trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt.  

Nhìn chung, công tác giao, cho thuê đất trên địa bàn đã thực hiện khá 
tốt. Cụ thể: UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt KHSDĐ năm 2015, KHSDĐ 
năm 2016 huyện Vĩnh Tường tại các Quyết định số: 1246/QĐ-UBND ngày 
13/5/2016, số 735/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 và số 2953/QĐ-UBND ngày 
19/9/2016 làm căn cứ pháp lý cho giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 
các Nghị quyết số 131,132/NQ-HĐND ngày 18/7/2014; số 151,153/NQ-
HĐND ngày 22/12/2014; số 177,178/NQ-HĐND ngày 28/7/2015; số 
194,195/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 và số 29,39/NQ-HĐND ngày 
21/07/2016 thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển 
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục 
đích khác trong năm 2014, 2015, 2016. 

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

 Công tác quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất 
được triển khai thực hiện công khai, nghiêm túc, minh bạch theo các quy định 
của các văn bản pháp luật do nhà nước quy định. Cụ thể trước ngày 01/7/2014 
được triển khai thực hiện theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009; sau 
khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực thì triển khai thực hiện theo Nghị định 
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành các Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND 15/08/2014 và số 
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32/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 quy định chi tiết một số điều về bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

1.7. Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp 
GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nhiệm vụ trọng tâm của công tác 
quản lý đất đai; xác nhận tư cách pháp lý của thửa đất và của người sử dụng 
đất. Nhà nước nắm chắc đến từng thửa đất và giúp người sử dụng đất có đủ 
điều kiện để thực hiện các quyền và nghĩa vụ. 

- Đăng ký đất đai: về cơ bản đến nay các xã, thị trấn đã được triển khai 
công tác đăng ký đất đai, thành lập bản đồ địa chính chính quy. 

- Lập và quản lý hồ sơ địa chính: Hồ sơ quản lý được lập theo từng nội 
dung cho từng xã, tổ chức, cá nhân...theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Tuy nhiên, hệ thống hồ sơ địa chính hiện nay chưa đồng nhất giữa các 
cấp quản lý, việc cập nhật biến động liên thông 3 cấp vẫn chưa đầy đủ và 
không đồng bộ. Trong tương lai, cần triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 
thống nhất và phần mềm quản lý cập nhật biến động bản đồ địa chính, hồ sơ 
địa chính để thực hiện tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 
Được quan tâm chỉ đạo thực hiện từ khá sớm. Đến nay hoàn thành cơ bản việc 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất; kết quả, đưa diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất trên địa bàn huyện đạt trên 90%. 

1.8. Thống kê, kiểm kê đất đai  

Tổng kiểm kê đất đai năm 2015 huyện Vĩnh Tường được thực hiện theo 
Luật Đất đai 2013 cho cả cấp huyện và cấp xã: Cơ sở dữ liệu đất đai xây dựng 
trên phần mềm trực tuyến thống nhất trong cả nước và bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất 2015 được xây dựng trên phần mềm MicroStation. 

Nhìn chung, công tác thông kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn huyện Vĩnh 
Tường được triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Công tác 
kiểm kê đất đai định kỳ 05 năm được thực hiện thống nhất trong toàn Huyện, 
kết hợp với lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất nên nhìn chung chất lượng đảm 
bảo, phản ánh được thực trạng sử dụng đất vào thời điểm kiểm kê. 

1.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai 

Hệ thống thông tin đất đai của huyện hiện chưa được hoàn thiện, huyện 
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chưa xây dựng được hệ thống thông tin đất đai đồng bộ, chưa kết nối được toàn 
bộ thông tin đất đai của các huyện với tỉnh và ngược lại bằng phần mềm tin học. 
Việc quản lý đất đai hiện nay mặc dù cũng đã ứng dụng nhiều các công nghệ tin 
học tuy nhiên mới chỉ đưa vào ứng dụng được cho 1 số lĩnh vực như về số hóa 
bản đồ; phần mềm kiểm kê thống kê; phần mềm về cơ sở dữ liệu địa chính…. 

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng các phần mềm tin học đã hỗ 
trợ đắc lực cho việc quản lý đất đai trong huyện, rút ngắn được rất nhiều thời 
gian xử lý công việc cũng như số lượng cán bộ làm việc đồng thời lại giúp cho 
việc quản lý đất đai hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn. 

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

- Ở huyện có chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực 
thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc, là đơn vị sự 
nghiệp có thu để thực hiện một phần các dịch vụ công về đất, hướng dẫn 
người sử dụng đất đóng các loại phí, thuế theo đúng quy định và được nộp vào 
ngân sách nhà nước.  

- Các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công 
khai minh bạch trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ, của tỉnh nên 
cơ bản tạo được sự đồng thuận trong người dân. 

- Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành bảng giá đất 05 năm trên địa bàn 
tỉnh, kết quả ban hàng bảng giá đất đã đáp ứng kịp thời cho huyện trong 
việc thực hiện các khoản thu thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, phí 
chuyển nhượng… và cũng là cơ sở để áp giá đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước 
thu hồi đất phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 

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

 - Việc quản lý, giám sát thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng 
đất được thực hiện đồng bộ thông qua hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai 
được thành lập ở cả 03 cấp chính quyền. Ngoài ra, Huyện còn tổ chức các đoàn 
kiểm tra, giám sát thi hành pháp luật đất đai; chất vấn và trả lời chất vấn tại các 
kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, trong đó tập trung vào những nội dung, chuyên 
đề về đất đai có liên quan đến cuộc sống người dân cũng như doanh nghiệp. 

 - Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo 
chí…trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt chức năng quản lý, giám sát việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đáp ứng và bảo vệ được quyền, 
lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất. Đồng thời đã kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý theo quy định pháp luật những trường hợp vi phạm. Từ đó góp 
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phần hạn chế tối đa những tiêu cực, sai phạm xảy ra, đưa pháp luật đất đai đi 
vào cuộc sống.  

 1.12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành 
quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai 

 Nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đất đai, phát 
huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, tìm ra những mặt không còn phù hợp của 
những quy định để đề xuất, bổ sung sửa đổi. Trong những năm qua, UBND 
huyện đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra về quản lý sử dụng đất trên địa 
bàn định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Điển 
hình như các đoàn thanh tra về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, đoàn 
thanh tra về việc đề xuất cấp GCN quyền sở hữu nhà ở gắn liền đất ở, 
GCNQSDĐ, thanh tra về trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại tố cáo… 

 Ngoài ra, Huyện cũng đã triển khai thực hiện Chỉ thị 134/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ ngày 20/01/2010 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất 
để kịp thời khắc phục những yếu kém, đồng thời chấn chỉnh lại việc quản lý 
sử dụng đất của các tổ chức này. 

 1.13. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo 
các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai 

 Do chính sách pháp luật về đất đai thay đổi nên hồ sơ pháp lý, cơ sở dữ 
liệu đất đai của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và của huyện Vĩnh Tường nói riêng 
rất đa dạng và phức tạp. Các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất có giá trị pháp lý đang lưu hành gồm nhiều loại khác nhau. 
Song song đó đi kèm là các loại bản đồ có độ chính xác khác nhau: Bản đồ nền, 
bản đồ theo quyết định 299/TTg của Thủ tướng chính phủ, bản đồ địa chính 
chính quy. Như vậy, hồ sơ địa chính phức tạp và giá nhà đất tăng nhanh trong quá 
trình phát triển là những nguyên nhân quan trọng xảy ra các tranh chấp đất đai. 

Trong những năm gần đây được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, 
UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và với bản đồ 
địa chính chính quy có độ chính xác cao nên những vấn đề bức xúc của người 
dân được giải quyết kịp thời, không để khiếu nại tập thể, không có sự vụ nổi 
cộm làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. 

 Nhìn chung công tác quản lý Nhà nước về đất đai của Huyện trong thời 
gian qua đã có những chuyển biến tích cực, những hồ sơ tranh chấp khiếu nại 
tố cáo được phân loại theo thẩm quyền, hòa giải và xử lý trung thực khách 
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quan, đúng quy định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an 
ninh trật tự trên địa bàn. 

1.14. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai 

 - Hoạt động dịch vụ công về đất đai được triển khai thực hiện thông qua 
Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng ĐKĐĐ huyện; Ban giải 
phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; Sàn Giao dịch bất động sản; các 
đơn vị tư vấn về giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dịch vụ về đo 
vẽ sơ đồ nhà đất, đo đạc bản đồ địa chính….  

 - Hoạt động dịch vụ công về đất đai đã đem lại hiệu quả rõ rệt, không 
những góp phần chia sẽ gánh nặng quá tải của các cơ quan hành chính mà còn 
giảm đáng kể thời gian giải quyết các thủ tục cho người dân. 

2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân 

2.1. Những kết quả đạt được 

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên 
môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý đất đai trên địa bàn 
huyện Vĩnh Tường đã có nhiều tiến bộ. Các cấp, các ngành triển khai thực 
hiện pháp luật đất đai tương đối đồng bộ, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm 
đầu tư, phát triển sản xuất, việc khai thác sử dụng đất đúng mục đích, tiết 
kiệm, có hiệu quả, các thành tựu khoa học, công nghệ được áp dụng và lĩnh 
vực chuyên ngành quản lý đất đai ngày càng tiến bộ hơn. 

- Công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai của các cấp, 
các ngành, trên các hệ thống thông tin đại chúng cho nhân dân ngày càng được 
sâu rộng, việc chấp hành pháp luật đất đai của hệ thống chính trị và trong nhân 
dân ngày càng nghiêm minh, nhận thức về pháp luật đất đai của cán bộ, nhân 
dân trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao. 

- Công tác thiết lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; công tác thống kê, kiểm kê lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo 
định kỳ được UBND huyện, UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí và chỉ đạo 
thực hiện, nên hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, trang 
thiết bị máy móc phục vụ cho các công việc chuyên môn ngày càng có chất 
lượng, các loại hồ sơ, tài liệu, bản đồ đã và đang chuẩn hoá theo công nghệ 
mới (Thiết lập theo công nghệ số), chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được nâng cao, giảm dần trình trạng quy hoạch treo, hầu hết diện tích 
đất nông nghiệp, đất ở của hộ gia đình, cá nhân và đất đang sử dụng của các 
cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 
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- Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được cải 
cách thủ tục hành chính mạnh mẽ theo hướng đơn giản, nhanh chóng, kịp thời, 
đúng trình tự, thủ tục (thực hiện theo cơ chế một cửa). Công tác thu hồi đất, 
bồi thường, tái định cư được công khai, minh bạch và áp giá đền bù sát với giá 
thị trường tạo sự hợp lý và thoả đáng cho người dân.  

2.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn 
huyện Vĩnh Tường vẫn còn một số các tồn tại như:  

Công tác chỉnh lý biến động đất đai còn nhiều thiếu sót, chưa kịp thời; 

Việc chấp hành pháp luật đất đai tại một số nơi chưa được nghiêm 
minh; một bộ phận các hộ gia đình chưa chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 
đất đai nên vẫn còn diễn ra tình trạng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành 
lang giao thông... 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai chưa sâu 
rộng trong nhân dân, nhất là khu vực nông thôn; công tác thanh tra, kiểm tra 
ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai chưa được thường xuyên 
và liên tục. 

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nội dung quản lý 
nhà nước về đất đai 

Qua thực tiễn những thành tựu đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế 
và những bất cập của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn 
huyện Vĩnh Tường thời gian qua, cho ta rút ra những bài học kinh nghiệm 
quý báu để đưa công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đạt được kết 
quả tốt như sau:  

- Cần thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được 
phê duyệt, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở 
các cấp; xử lý nghiêm minh trình trạng cấp đất, giao đất, cho thuê đất không 
đúng thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất sai quy định, tình trạng sử dụng đất 
lãng phí, sai mục đích, lấn chiếm đất công trái phép và tình trạng chuyển 
nhượng, xây dựng nhà trái phép. 

- Đảng ủy và chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn và kỷ luật 
nghiêm minh những cán bộ, công chức có biểu hiện sa sút về đạo đức, phẩm 
chất, lối sống, có hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Trong quá trình chỉ đạo, 
điều hành các cấp chính quyền địa phương phải kiên quyết, cụ thể, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát để giải quyết kịp thời những vướng mắc trong 
quản lý nhà nước về đất đai. 
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II. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI ĐẤT 

2.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại đất 

 Theo số liệu thống kê đất đai năm 2016, Vĩnh Tường có tổng diện tích 
đất tự nhiên 14.400,3 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp 10.325,6 ha, diện 
tích đất phi nông nghiệp 4.057,88 ha và đất chưa sử dụng là 16,82 ha. Diện 
tích đất tự nhiên của các xã trong huyện phân bố không đồng đều, lớn nhất là 
xã Vĩnh Thịnh 1.028,85 ha, chiếm 7,12% diện tích đất toàn huyện, nhỏ nhất là 
xã Phú Thịnh 203,87 ha, chiếm 1,4% diện tích đất toàn huyện.   

Bảng 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 - huyện Vĩnh Tường 

STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện 
tích 

Cơ cấu 
(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   14.400,30 100,00 
1 Đất nông nghiệp NNP 10.325,60 71,70 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.306,57 43,79 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.066,17 42,13 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.616,85 11,23 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 522,02 3,63 
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.803,34 12,52 
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 76,82 0,53 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.057,88 28,18 

2.1 Đất quốc phòng CQP 9,06 0,06 
2.2 Đất an ninh CAN 2,83 0,02 
2.3 Đất khu công nghiệp SKK     
2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 13,75 0,10 
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 30,11 0,21 
2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 43,37 0,30 
2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS     

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã 

DHT 1.690,57 11,74 

2.9 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 6,49 0,05 
2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     
2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 6,75 0,05 
2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 1.049,13 7,29 
2.13 Đất ở tại đô thị ODT 159,93 1,11 
2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 20,15 0,14 
2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4,19 0,03 
2.16 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     
2.17 Đất cơ sở tôn giáo TON 13,03 0,09 
2.18 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 88,15 0,61 
2.19 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 25,39 0,18 
2.20 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 19,65 0,14 
2.21 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,38 0,04 
2.22 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 13,44 0,09 
2.23 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 677,56 4,71 
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2.24 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 174,53 1,21 
2.25 Đất phi nông nghiệp khác PNK 4,42 0,03 

3 Đất chưa sử dụng CSD 16,82 0,12 
4 Đất đô thị* KDT 1.358,78 9,44 

* không cộng vào DTTN      

 Nguồn: Số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2016 – Sở TNMT; 

 2.1.1. Đất nông nghiệp  

 Vĩnh Tường có diện tích đất nông nghiệp là 10.325,6 ha, chiếm 71,7% 
tổng diện tích đất tự nhiên. Bình quân diện tích đất nông nghiệp trên đầu 
người đạt 471 m2, trong đó: 

 - Đất lúa nước 6.306,57 ha, chiếm 43,79% diện tích đất tự nhiên, phân 
bố tương đối đều trên toàn huyện. Đất canh tác tốt, hai vụ lúa trải đều tại các 
xã dọc theo tuyến đê như Tuân Chính, Thượng Trưng, Phú Đa... 

 - Đất trồng cây hàng năm khác 1.616,85 ha, chiếm 11,23% diện tích đất 
tự nhiên, chủ yếu trồng hoa và các loại rau màu, tập trung nhiều chủ yếu ở số 
xã Kim Xá, An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh. 

 - Đất trồng cây lâu năm 522,02 ha, chiếm 3,63% diện tích đất tự nhiên, 
phân bố tập trung ở một số xã như Kim Xá, Tuân Chính, Yên Bình, Vĩnh Thịnh. 

Bảng 2: Diện tích và cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 

STT Chỉ tiêu Mã 
Tổng diện 

tích 

  
 Cơ cấu 

(%) 
 Đất nông nghiệp NNP 10.325,60 100,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.306,57 61,08 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 6.066,17 58,75 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.616,85 15,66 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 522,02 5,06 
1.4 Đất rừng sản xuất RSX     
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH     
1.6 Đất rừng đặc dụng RDD     
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.803,34 17,46 
1.8 Đất nông nghiệp khác NKH 76,82 0,74 

Nguồn: Số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2016 – Sở TNMT 

- Đất nuôi trồng thủy sản: với diện tích 1.803,34 ha, chiếm 17,46% diện 
tích đất tự nhiên, phân bố đều trên các xã trong địa bàn huyện. Một số xã có 
diện tích đất nuôi trồng thủy sản lớn và hoạt động sản xuất tương đối hiệu quả 
như xã Yên Lập, Lũng Hòa, Tuân Chính, Thượng Trưng, Vĩnh Thịnh.... 

- Đất nông nghiệp khác có 76,82 ha, chiếm 0,53% diện tích tự nhiên, 
đây là diện tích xây dựng các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn toàn huyện. 
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 2.1.2. Đất phi nông nghiệp  

Diện tích dùng cho các mục đích phi nông nghiệp toàn huyện năm 2016 
là 4.057,88 ha, chiếm 28,18% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó: 

 - Đất quốc phòng: Có diện tích 9,06 ha, chiếm 0,06% đất tự nhiên. 
Diện tích đất quốc phòng tập trung chủ yếu tại thị trấn Vĩnh Tường, xã Bồ 
Sao và Lũng Hòa.  

 - Đất an ninh: có diện tích 2,83 ha, 0,02% tổng diện tích tự nhiên. Bao gồm 
trụ sở công an huyện tại thị trấn Vĩnh Tường, trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa 
cháy tại xã Bình Dương, trụ sở cảnh sát đường thủy tại xã An Tường,… 

 - Đất cụm công nghiệp: theo số liệu thống kê đất đai thì đất cụm công 
nghiệp toàn huyện có diện tích là 13,75 ha, đây chủ yếu là diện tích đất cụm 
công nghiệp Tân Tiến - Thổ Tang - Lũng Hòa.   

 - Đất thương mại, dịch vụ: Toàn huyện có diện tích là 30,11 ha, chiếm 
0,21% đất tự nhiên. Diện tích đất thương mại dịch vụ tập trung chủ yếu xã Vũ 
Di, thị trấn Vĩnh Tường, xã An Tường, Tân Tiến, Cao Đại, các xã còn lại diện 
tích đất thương mại, dịch vụ có quy mô không nhiều.  

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Toàn huyện có diện tích là 
43,37ha, chiếm 0,3% đất tự nhiên, đây là quỹ đất của các cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp, tập trung chủ yếu tại các xã: 
Vũ Di, Tân Tiến, Bồ Sao... 

- Đất phát triển hạ tầng: Trong các loại đất phi nông nghiệp thì nhóm đất 
phát triển hạ tầng có diện tích lớn nhất, khoảng 1.690,57ha, chiếm 11,74% đất 
tự nhiên. Cụ thể bao gồm 11 loại đất khác như sau: 

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất phát triển hạ tầng năm 2016 

STT Loại đất Mã Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

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

DHT 1.690,57 100,00 

1 Đất  xây dựng cơ sở văn hóa DVH 1,05 0,06 
2 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 8,95 0,53 
 3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 92,93 5,50 
 4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 17,99 1,06 
5 Đất giao thông DGT 854,80 50,56 
6 Đất thủy lợi DTL 700,55 41,44 
7 Đất công trình năng lượng DNL 5,68 0,34 
8 Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,92 0,05 
9 Đất chợ DCH 7,7 0,46 

Nguồn: Số liệu thống kê đất đai ngày 31/12/2016 – Sở TNMT 
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Trong nhóm đất phát triển hạ tầng, đất giao thông chiếm diện tích lớn 
nhất, kế đến là đất thủy lợi, đất cơ sở giáo dục đào tạo, đất cơ sở thể dục thể 
thao; các loại đất còn lại chiếm diện tích nhỏ như đất chợ, đất công trình năng 
lượng, đất y tế, đất bưu chính viễn thông. 

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa: toàn huyện có diện tích 6,49 ha, 
chiếm 0,05% đất tự nhiên. 

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải: có diện tích 6,75 ha, chiếm 0,05% diện 
tích đất tự nhiên. 

 - Đất ở tại nông thôn: có diện tích 1.049,13 ha, chiếm 7,29% đất tự 
nhiên. 

 - Đất ở tại đô thị: có diện tích 159,93 ha, chiếm 1,11% đất tự nhiên (đây 
là diện tích đất ở tại thị trấn Vĩnh Tường, Tứ Trưng và Thổ Tang). 

 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan: tổng diện tích là 20,15 ha, chiếm 0,14% đất 
tự nhiên. Đây là diện tích đất đất để xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan 
thuộc các cấp hành chính, trụ sở làm việc của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn 
của toàn huyện. Hiện tại trụ sở làm việc của một số đơn vị hành chính cấp xã còn 
nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc của cán bộ. 

- Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự nghiệp: toàn huyện có 4,19 ha, chiếm 
0,3% đất tự nhiên. Diện tích đất này để xây dựng các trụ sở làm việc của các 
cơ quan thuộc các tổ chức đơn vị sự nghiệp trên địa bàn của huyện. 

 - Đất cơ sở tôn giáo: có diện tích 13,03ha, chiếm 0,09% đất tự nhiên.  

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: có diện tích 
88,15 ha, chiếm 0,61% đất tự nhiên. 

 - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: có diện tích 25,39 ha, 
chiếm 0,18% đất tự nhiên. 

 - Đất sinh hoạt cộng đồng: có diện tích 19,65 ha, chiếm 0,14% đất tự nhiên. 

 - Đất khu vui chơi giải trí công cộng: có diện tích 5,38 ha, chiếm 0,04% 
đất tự nhiên. 

 - Đất cơ sở tín ngưỡng: có diện tích 13,44 ha, chiếm 0,09% đất tự nhiên. 

 - Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: có diện tích 667,56 ha, chiếm 4,71% 
đất tự nhiên. 

 - Đất có mặt nước chuyên dùng: diện tích 174,53 ha, chiếm 1,21% đất 
tự nhiên. 
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 - Đất phi nông nghiệp khác: có diện tích 4,42 ha, chiếm 0,03% đất tự nhiên. 

 2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng của huyện còn 16,82 ha, chiếm diện tích rất 
nhỏ so với tổng diện tích đất tự nhiên. 

2.2. Phân tích, đánh giá biến động các loại đất 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm 
kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Tường được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê 
duyệt tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 đã phân tích, đánh giá 
biến động các loại đất từ giai đoạn 2000-2010, do đó trong điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 chỉ tập trung đánh giá các biến động các chỉ 
tiêu sử dụng đất trong thời kỳ 2010-2016 làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch 
trong thời kỳ 2016-2020.  

2.2.1. Biến động sử dụng đất nông nghiệp 

 Diện tích đất nông nghiệp năm 2016 giảm 178,90 ha so với năm 2010 
do chuyển sang đất phi nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu xây dựng các công 
trình. Cụ thể biến động từng loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: trong giai đoạn 2010-2016, đất trồng lúa giảm 112,72 
ha do chuyển sang: 

+ Đất trồng cây lâu năm: 1,18 ha; 
+ Đất nông nghiệp khác: 1,76 ha; 
+ Đất ở tại nông thôn: 13,45 ha; 
+ Đất ở tại đô thị: 2,22 ha; 
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 1,9 ha; 
+ Đất an ninh: 0,99 ha; 
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 19,65 ha; 
+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 6,04 ha; 
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 55,81 ha; 
+ Đất cơ sở tín ngưỡng: 0,08 ha; 

+ 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng: 

1,05 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 8,59 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: giảm 42,99 ha, do chuyển sang các loại 
đất sau: 

+ Đất ở tại nông thôn: 1,47 ha; 
+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,12 ha; 
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 7,07 ha; 
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+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 12,04 ha; 
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 21,58 ha; 
+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,12 ha; 

+ 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 
nhà hỏa táng: 

0,11 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 0,35 ha; 
+ Đất bằng chưa sử dụng: 0,13 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm: thực tăng 0,70 ha, trong đó: 

+ Tăng 1,26 ha do đất trồng lúa và đất phát triển hạ tầng chuyển sang. 

+ Giảm 0,56 ha do chuyển sang: đất ở đô thị (0,07 ha) và đất phát triển 
hạ tầng (0,49 ha). 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Giai đoạn 2010-2016, diện tích đất nuôi 
trồng thủy sản giảm 25,77 ha, do chuyển sang các loại đất sau: 

+ Đất ở tại nông thôn: 0,19 ha; 

+ Đất ở tại đô thị: 1,15 ha; 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: 0,09 ha; 

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 4,16 ha; 

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 1,80 ha; 

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 15,19 ha; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: 3,19 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: diện tích đất nông nghiệp khác trong kỳ tăng 
1,88 ha để thực hiện các khu chăn nuôi tập trung, diện tích tăng lấy từ các loại 
đất sau: 

+ Đất trồng lúa 1,76 ha; 

+ Đất giao thông, thủy lợi 0,12 ha. 

2.2.2. Biến động sử dụng đất phi nông nghiệp 

Giai đoạn 2010-2016, diện tích đất phi nông nghiệp tăng 179,29 ha để 
thực hiện các công trình trên toàn huyện, cụ thể biến động từng loại đất như sau: 

- Đất ở nông thôn: thực tăng 16,91 ha, trong đó: 

+ Tăng 18,5 ha để thực hiện các khu giãn dân, đấu giá và tái định cư, 
diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau: đất trồng lúa (13,45 ha), đất 
trồng cây hàng năm (1,47 ha), đất nuôi trồng thủy sản (0,19 ha), đất sản xuất 
kinh doanh phi nông nghiệp (1,82 ha), đất phát triển hạ tầng (1,22 ha), đất 
nghĩa trang nghĩa địa (0,01 ha) và đất chưa sử dụng (0,34 ha). 
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+ Biến động giảm 1,59 ha do chuyển sang các loại đất: đất trụ sở cơ 
quan 0,05 ha, đất công trình sự nghiệp 0,03 ha, đất phát triển hạ tầng 1,22 ha 
và đất sông suối 0,29 ha. 

- Đất ở đô thị: giai đoạn 2010-2016, diện tích đất ở đô thị trên địa bàn 
huyện thực tăng 3,39 ha, trong đó: 

+ Tăng 3,46 ha để thực hiện các khu giãn dân, đấu giá và tái định cư 
trên tại thị trấn Vĩnh Tường, Thổ Tang và TT Tứ Trưng, diện tích tăng thêm 
được lấy từ các loại đất sau: đất trồng lúa (2,22 ha), đất trồng cây lâu năm 
(0,07 ha), đất nuôi trồng thủy sản (1,15 ha), đất phát triển hạ tầng (0,02 ha). 

+ Biến động giảm 0,07 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

- Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp trong giai đoạn 2010-2016 
tăng 2,27 ha để thực hiện các công trình như: mở rộng trụ sở Chi cục thuế, 
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội, mở rộng trụ sở Viện kiểm sát, 
mở rộng trụ sở UBND xã Vũ Di… Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại 
đất sau: đất trồng lúa (1,90 ha), đất trồng cây hàng năm (0,12 ha), đất nuôi 
trồng thủy sản (0,09 ha),  đất ở nông thôn (0,05 ha), đất phát triển hạ tầng 
(0,09 ha) và đất chưa sử dụng (0,02 ha). 

- Đất quốc phòng: không có biến động so với hiện trạng. 

- Đất an ninh: thực tăng 0,89 ha, trong đó: 

+ Tăng 0,99 ha để xây dựng Trụ sở cảnh sát PCCC huyện tại xã Bình 
Dương và Cầu tàu cảnh sát giao thông đường thủy tại xã An Tường. Diện tích 
tăng thêm lấy từ đất trồng lúa. 

+ Giảm 0,1 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất khu công nghiệp, đất 
thương mại - dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp): trong giai đoạn 
từ 2010 đến nay, diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thực tăng 
31,9 ha, trong đó: 

+ Biến động tăng là 31,93 ha để xây dựng các cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên toàn huyện. Diện tích tăng thêm lấy từ các loại đất: đất trồng lúa 
(19,65 ha), đất trồng cây hàng năm (7,07 ha), đất nuôi trồng thủy sản (4,16 
ha),  đất ở nông thôn (0,03 ha) và đất phát triển hạ tầng (1,02 ha). 

+ Biến động giảm 2,4 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng (0,58 ha) 
và đất ở nông thôn (1,82 ha). 

- Đất phát triển hạ tầng: thực tăng 152,0 ha, trong đó: 
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+ Biến động tăng 96,51 ha để xây dựng các tuyến đường giao thông, các 
công trình thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục... Diện tích tăng thêm lấy từ các 
loại đất: đất trồng lúa (55,81 ha), đất trồng cây hàng năm (21,58 ha), đất trồng 
cây lâu năm (0,49 ha), đất nuôi trồng thủy sản (15,19 ha), đất ở nông thôn 
(1,22 ha), đất ở đô thị (0,07 ha), đất an ninh (0,1 ha), đất trụ sở cơ quan (0,03 
ha), đất cơ sở sản xuất kinh doanh (0,58 ha), đất tín ngưỡng (0,02 ha), đất 
nghĩa trang nghĩa địa (0,10 ha), đất sông suối (0,99 ha), đất có mặt nước 
chuyên dùng (0,05 ha) và đất phi nông nghiệp khác (0,12 ha). 

+ Biến động giảm 4,43 ha do chuyển sang các loại đất: đất trồng cây lâu 
năm (0,08 ha), đất nông nghiệp khác (0,12 ha), đất ở tại nông thôn (1,22 ha), 
đất ở tại đô thị (0,02 ha), đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,09 ha), đất xây dựng 
công trình sự nghiệp (1,02 ha), đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (0,77 
ha), đất cơ sở tín ngưỡng (0,01 ha), đất nghĩa trang, nghĩa địa (0,01 ha) và đất 
sông ngòi là 1,09 ha. 

- Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: thực tăng 0,19 ha, trong đó: 

+ Biến động tăng: 0,21 ha so với năm 2010 để xây dựng các công trình: 
mở rộng chùa Dầu (xã Việt Xuân), mở rộng chùa Hoa Dương (xã Tuân 
Chính), mở rộng đình Tân Tiến và các công trình tôn giáo tín ngưỡng khác 
trên địa bàn huyện…  

+ Biến động giảm 0,02 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: thực tăng 1,06 
ha, trong đó: 

+ Tăng 1,17 ha để xây dựng các công trình nghĩa trang liệt sỹ và các 
nghĩa trang nhân trên toàn huyện. Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất: 
đất trồng lúa (1,05 ha), đất trồng cây hàng năm (0,11 ha) và đất phát triển hạ 
tầng (0,01 ha). 

+ Giảm 0,11 ha do chuyển sang đất ở nông thôn 0,01 ha và đất phát triển 
hạ tầng 0,10 ha. 

 - Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: thực tăng 12,47 ha, trong đó: 

+ Biến động tăng là 13,51 ha để thực hiện dự án cải tạo sông Phan, diện 
tích tăng thêm được lấy từ các loại đất: đất trồng lúa (8,59 ha), đất trồng cây 
hàng năm (0,35 ha), đất nuôi trồng thủy sản (3,19 ha), đất ở nông thôn (0,29 
ha và đất phát triển hạ tầng (1,09 ha) 
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+ Biến động giảm là 1,04 ha do chuyển sang đất có phát triển hạ tầng 
(xây dựng các công trình đường giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, thể 
dục thể thao…). 

- Đất phi nông nghiệp khác giảm 0,12 ha do chuyển sang đất phát triển hạ 
tầng. 

Nhìn chung, trong những năm gần đây đất phi nông nghiệp trên địa bàn 
huyện Vĩnh Tường đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, để phục vụ cho nhu cầu 
xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, phát triển đô thị và xây dựng nông 
thôn mới thì nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp trong những năm tới ở Vĩnh 
Tường sẽ rất lớn và tốc độ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp 
sang phi nông nghiệp sẽ cao hơn các thời kỳ trước. 

2.2.3. Biến động đất chưa sử dụng 

Theo kết quả thống kê đất đai đến 31/12/2016, diện tích nhóm đất chưa 
sử dụng giảm 0,52 ha so với năm 2010 do chuyển sang đất ở nông thôn, đất 
trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp và đất phát triển hạ tầng. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG 
ĐẤT KỲ TRƯỚC 

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2015 

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc. Kết quả đạt được tính đến ngày 31/12/2015 như sau: 

3.1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

Chỉ tiêu đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 được 
duyệt là 8.403,20 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 10.349,78 ha; do đó còn 
1.946,58 ha chưa chuyển đổi mục đích so với quy hoạch đã đề ra, trong đó: 

- Đất trồng lúa: theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 6.378,30 
ha; kết quả thực hiện đến năm 2015 là 6.324,10 ha, thấp hơn 54,20 ha so với 
quy hoạch được duyệt. Nguyên nhân là do xác định lại loại đất theo Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 
là 911,22 ha; kết quả thực hiện đến năm 2015 là 1.620,70 ha, cao hơn 709,48 ha 
so với kế hoạch. Do các công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng cây hàng năm 
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khác nhưng chưa thực hiện và do xác định lại loại đất theo Thông tư 28/2014/TT-
BTNMT. 

- Đất trồng cây lâu năm: theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
11,33 ha; kết quả thực hiện đến năm 2015 là 521,01 ha, cao hơn 509,68 ha so với 
kế hoạch. Do các công trình, dự án dự kiến lấy vào đất trồng cây lâu năm nhưng 
chưa thực hiện và do xác định lại loại đất theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
991,39 ha; kết quả thực hiện đến năm 2015 là 1.807,15 ha, cao hơn 815,76 ha so 
với kế hoạch. Do xác định lại diện tích theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT. 

- Đất nông nghiệp khác: theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
110,96 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 76,82 ha, thấp hơn 34,14 ha so 
với kế hoạch. Nguyên nhân là do xác định lại loại đất theo Thông tư 
28/2014/TT-BTNMT. 

3.1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QHSDĐ đất phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2011-2015, huyện có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến 
khích đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư xây 
dựng, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu quy hoạch được 
duyệt, tỷ lệ thực hiện đạt thấp, tính chung đất phi nông nghiệp mới đạt 
69,71%. Nguyên nhân các chỉ tiêu thực hiện thấp chủ yếu là do: không cân đối 
đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và sự bất cập trong công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dẫn đến các công trình, dự án 
thường kéo dài tiến độ thực hiện. Một số tổ chức kinh tế lập dự án đầu tư và 
hồ sơ đất đai chậm, một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm nhưng cơ quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ 
đất đai, nên phải lùi tiến độ thực hiện,  cụ thể: 

- Đất quốc phòng: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 
là 11,94 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 9,05 ha, thấp hơn 2,89 ha so 
với chỉ tiêu đề ra, đạt 75,80% quy hoạch được duyệt. 

- Đất an ninh: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
5,29 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 2,93 ha, thấp hơn 2,36 ha so với 
chỉ tiêu đề ra, đạt 55,39% quy hoạch được duyệt. 

- Đất khu công nghiệp: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2015 là 101,12 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 13,76 ha, thấp hơn 
87,36 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 13,61% quy hoạch được duyệt. Nguyên 
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nhân đạt thấp chủ yếu do yếu tố kinh tế, khả năng thu hút đầu tư còn chậm; 
việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mất nhiều thời gian và công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng còn chậm. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2015 là 250,74 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 75,86 ha, thấp 
hơn 174,88 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 30,25% quy hoạch được duyệt.  

- Đất phát triển hạ tầng: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2015 là 2.569,45 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 1.702,15 ha, thấp hơn 
867,30 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 66,25% quy hoạch được duyệt. 

- Đất có di tích lịch sử văn hóa: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2015 là 12,42 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 6,47 ha, thấp 
hơn 5,95 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 52,09% quy hoạch được duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 là 16,50 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 6,24 ha, thấp hơn 
10,26 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 37,82% quy hoạch được duyệt. 

- Đất ở tại nông thôn: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2015 là 1.421,48 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 1.041,55 ha, thấp hơn 
379,93 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 73,27% quy hoạch được duyệt. 

- Đất ở tại đô thị: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
169,73 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 158,75 ha, thấp hơn 10,98 ha so 
với chỉ tiêu đề ra, đạt 93,53% quy hoạch được duyệt. 

- Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp: diện tích theo quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2015 là 36,67 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 24,05 
ha, thấp hơn 12,62 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 65,58% quy hoạch được duyệt. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 là 29,55 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 26,50 ha, thấp hơn 
3,05 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 89,68% quy hoạch được duyệt. 

- Đất nghĩa trang nghĩa địa: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 là 127,27 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 87,93 ha, thấp hơn 
39,34 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 69,09% quy hoạch được duyệt. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2015 là 27,97 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 25,39 ha, thấp 
hơn 2,58 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 90,78% quy hoạch được duyệt. 
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- Đất sông suối: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 
791,13 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 676,84 ha, thấp hơn 114,29 ha 
so với chỉ tiêu đề ra, đạt 85,55% quy hoạch được duyệt. 

- Đất mặt nước chuyên dùng: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 là 205,60 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 174,54 ha, thấp 
hơn 31,06 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 84,89% quy hoạch được duyệt. 

- Đất phi nông nghiệp khác: diện tích theo quy hoạch sử dụng đất đến 
năm 2015 là 8,52 ha, kết quả thực hiện đến năm 2015 là 1,15 ha, thấp hơn 
7,37 ha so với chỉ tiêu đề ra, đạt 13,50% quy hoạch được duyệt. 

3.1.3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng 

Theo theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, trên địa bàn huyện 
Vĩnh Tường còn 1,40 ha đất chưa sử dụng, kết quả thực hiện là 17,36 ha, cao 
hơn 15,96 so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do xác định lại diện tích 
theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính. 

Chi tiết kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 huyện 
Vĩnh Tường được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2015 huyện Vĩnh Tường 

Kết quả thực hiện 

So sánh 

Stt Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 
quy 

hoạch 
đến năm 

2015 
được 
duyệt 
(ha) 

Diện tích 
thực 

hiện đến 
năm 

2015 (ha) 

Tăng (+), 
giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   14.189,98 14.400,30     

1 Đất nông nghiệp NNP 8.403,20 10.349,78 1.946,58 123,16 

1.1 Đất trồng lúa LUA 6.378,30 6.324,10 -54,20 99,15 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 911,22 1.620,70 709,48 177,86 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 11,33 521,01 509,68 4598,5 

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 991,39 1.807,15 815,76 182,28 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 110,96 76,82 -34,14 69,23 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.785,38 4.033,16 -1.752,22 69,71 

2.1 Đất quốc phòng CQP 11,94 9,05 -2,89 75,80 

2.2 Đất an ninh CAN 5,29 2,93 -2,36 55,39 
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2.3 Đất khu công nghiệp SKK 101,12 13,76 -87,36 13,61 

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 250,74 75,86 -174,88 30,25 

2.5 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 2.569,45 1.702,15 -867,30 66,25 

2.6 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 12,42 6,47 -5,95 52,09 

2.7 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 16,50 6,24 -10,26 37,82 

2.8 Đất ở tại nông thôn ONT 1.421,48 1.041,55 -379,93 73,27 

2.9 Đất ở tại đô thị ODT 169,73 158,75 -10,98 93,53 

2.10 
Đất trụ sở cơ quan công trình sự 
nghiệp 

CTS 36,67 
24,05 -12,62 65,58 

2.11 Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng TTN 29,55 26,50 -3,05 89,68 

2.12 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 127,27 87,93 -39,34 69,09 

2.13 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 27,97 25,39 -2,58 90,78 

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 791,13 676,84 -114,29 85,55 

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 205,60 174,54 -31,06 84,89 

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 8,52 1,15 -7,37 13,50 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1,40 17,36 15,96 1.240,0 

3.2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của 
tồn tại trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

3.2.1. Những mặt đạt được 

 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) và kế 
hoạch sử dụng đất năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt đã tạo khung pháp lý 
và là công cụ quản lý và là cơ sở giúp cho công tác giao đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, cấp giấy giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ngày càng hiệu quả và chặt chẽ; Bước đầu đã có sự gắn kết 
giữa các loại hình quy hoạch với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện, 
tạo sự hợp lý trong quản lý và sử dụng quỹ đất. 

- Việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã cơ 
bản bám sát và tuân thủ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; từng bước khắc phục 
được tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng. 

 - Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt đã thu hút các 
nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông 
nghiệp,…, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây 
dựng nông thôn mới. Đất dành cho phát triển các khu công nghiệp, thương mại - 
dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới 
tiếp tục được mở rộng đáp ứng yêu cầu đô thị hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
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nông nghiệp nông thôn. 

 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu tạo cơ sở pháp lý xây 
dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để thực hiện công tác giao 
đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy 
định của Luật đất đai năm 2013. Giảm thiểu được tình trạng thu hồi đất không 
theo kế hoạch, từ đó làm giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong sử dụng 
đất, giúp ổn định tình hình an ninh, chính trị ở địa phương. 

 - Những thay đổi của Luật đất đai năm 2013 về công tác quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất đã giúp hạn chế được tình trạng quy hoạch treo, gây bức 
xúc trong dự luận xã hội, tác động tiêu cực đến quyền, lợi ích hợp pháp của 
người sử dụng đất. Nội dung quy hoạch sử dụng đất thực hiện phân bổ chỉ tiêu 
các loại đất theo từng cấp quy hoạch để vừa đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học, 
vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của từng cấp. 

- Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã từng bước phát huy được tính dân chủ, công khai, minh bạch 
(Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai, mọi đối tượng sử 
dụng đất đều được biết để thực hiện), hạn chế được những tiêu cực trong công 
tác quản lý đất đai. 

3.2.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:  

+ Phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa tốt; khi đưa ra nhu cầu sử 
dụng đất mang tính định hướng, chưa cân nhắc đến nguồn lực thực hiện 
(nhất là nguồn lực tài chính); chưa xác định được nhu cầu sử dụng đất phù 
hợp với tiến độ các công trình, dự án; còn thiếu tính đồng bộ (về không gian, 
thời gian) giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch ngành và 
quy hoạch xây dựng. 

+ Dự báo dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và trong quy 
hoạch sử dụng đất nói riêng còn nhiều hạn chế nên một số hoạch định cho 
giai đoạn ngắn đã gây khó khăn cho chiến lược phát triển lâu dài ở một số 
khu vực. Ngược lại tập trung nóng cho một số khu vực dẫn đến hiệu quả sử 
dụng đất thấp. 

- Về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Việc quản lý, thực hiện 
quy hoạch sử dụng đất sau khi được xét duyệt hiệu quả chưa cao, các biện pháp 
xử lý vi phạm chưa đủ sức ngăn chặn vi phạm; tình trạng lấn chiếm, chuyển 
mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp 
thời; thị trường bất động sản không chính quy còn diễn biến phức tạp. 



B¸o c¸o thuyÕt minh ®iÒu chØnh QHSD§ ®Õn n¨m 2020 vµ KHSD§ n¨m 2017      46 

- Về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng chậm dẫn đến các công trình, dự án thường kéo dài, tiến 
độ các dự án chậm; các dự án kinh doanh tự thỏa thuận với người đang sử 
dụng đất nên Nhà nước khó điều phối việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất. 

 3.2.3. Nguyên nhân tồn tại trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 

 a. Nguyên nhân khách quan 

- Thời kỳ 2011-2015 là thời kỳ chuyển tiếp thực hiện từ Luật Đất đai 2003 
sang Luật đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật nên huyện Vĩnh Tường 
cũng như các địa phương khác cũng gặp nhiều lúng túng trong triển khai thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dẫn tới kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 
thực hiện đạt kết quả chưa cao.  

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 
kỳ đầu (2011-2015) được UBND tỉnh xét duyệt chậm (tháng 01 năm 2014) 
nên thời gian tổ chức triển khai thực hiện chưa nhiều. Trong khi các thủ tục 
liên quan đến giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất… thường phải mất nhiều 
thời gian nên nhiều công trình, dự án phân bổ trong kỳ đầu sẽ phải chuyển 
tiếp sang thực hiện trong kỳ cuối (2016-2020). 

- Công tác xây dựng, thông qua, xét duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn còn 
chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến phân bổ nguồn vốn từ ngân sách để đầu tư xây 
dựng các công trình, dự án. 

- Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, khó 
khăn của ngành ngân hàng ở nước ta, thị trường bất động sản đóng băng… 
cũng làm giảm khả năng huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho đầu 
tư xây dựng các công trình, dự án. 

b. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác dự báo và quy hoạch các ngành làm cơ sở cho quy hoạch sử 
dụng đất còn những hạn chế nhất định. Nhu cầu sử dụng đất của một số ngành 
có liên quan đến sử dụng đất phi nông nghiệp còn nặng về định hướng lâu dài 
mà chưa cân nhắc đầy đủ đến khả năng (nhất là khả năng tài chính) thực hiện 
trong kỳ kế hoạch 5 năm, nên dẫn đến mức độ thực hiện còn thấp so với chỉ 
tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.  

- Quản lý Nhà nước về đất đai ở một số xã chưa bám sát vào quy hoạch 
sử dụng đất. Các đối tượng sử dụng đất thiếu thông tin về QHSDĐ, hiểu biết 
pháp luật hạn chế, thậm chí không tuân thủ theo quy hoạch,…đã làm ảnh 
hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015. 



B¸o c¸o thuyÕt minh ®iÒu chØnh QHSD§ ®Õn n¨m 2020 vµ KHSD§ n¨m 2017      47 

- Công tác tuyên truyền phổ biến về việc thực hiện theo quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất đến người dân còn chưa tốt, nên nhiều đối tượng sử 
dụng đất chưa triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
được duyệt. 

- Triển khai các dự án chậm do năng lực của nhà đầu tư  và công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng chậm. 

- Bên cạnh nguyên nhân do khủng hoảng kinh tế, việc đầu tư xây dựng 
các công trình còn phụ thuộc vào chủ đầu tư đăng ký dự án nên tiến độ triển 
khai các dự án chậm hơn so với quy hoạch; công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng và công tác triển khai thực hiện các quy hoạch chưa đồng bộ, vẫn 
còn khó khăn về kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công 
trình công cộng. Dẫn tới chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đạt thấp so với kế hoạch 
được duyệt.  

3.2.4. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện QH, KHSDĐ kỳ tới 

 Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước, có thể rút ra một số bài học kinh 
nghiệm cho việc điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và lập kế hoạch sử 
dụng đất hàng năm như sau: 

 - Trong quá trình lập quy hoạch cần kết nối chặt chẽ với quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, quy hoạch xây 
dựng… để dự báo sát nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp. Từ đó cân 
nhắc tổng hợp và xây dựng phương án quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, thực 
tiễn và khả thi. Trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế 
hoạch sử dụng đất năm 2017 cần bám sát Văn kiện đại hội đảng bộ huyện 
Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2015-2020, các chương trình hành động… để bố trí quỹ 
đất phù hợp cho các ngành, các cấp xây dựng và phát triển các lĩnh vực do 
ngành mình quản lý.  

 - Tranh thủ tham gia góp ý của toàn hệ thống chính trị, của các nhà 
khoa học để nâng cao chất lượng quy hoạch, đảm bảo tính khoa học và khả 
thi trong thực hiện. 

 - Bám sát các chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ từ cấp tỉnh để xây dựng 
và hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đảm bảo tính đồng 
bộ, thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện. 

 - Tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định của Luật đất đai năm 2013 
và các văn bản dưới luật, để kịp thời điều chỉnh các thiếu sót trước khi trình 
thẩm định, phê duyệt, nhằm đảm bảo tính đồng thuận cao trong xã hội khi tổ 
chức thực hiện quy hoạch. 
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 - Tổ chức công bố, công khai rộng rãi ngay khi điều chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến quy hoạch được duyệt đến mọi tầng lớp nhân dân, các nhà 
đầu tư trong và ngoài tỉnh biết để tổ chức thực hiện theo quy hoạch. 

 - Phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp, các đoàn thể, tổ chức 
chính trị… trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được duyệt. Để kịp thời ngăn chặn những hành vi sử dụng đất trái 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lập, thẩm định, xét duyệt, 
công bố và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành 
vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất được duyệt.  
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PHẦN III 
PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 
I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

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

 Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 
2016-2020 đã được đại hội đại biểu đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXV 
nhiệm kỳ 2015-2020 xác định như sau: 

1.1.1. Dự báo tình hình 

Tình hình thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường, song 
cũng đứng trước nhiều thuận lợi cơ bản: Kinh tế của cả nước và của tỉnh đang 
phục hồi, nguồn thu ngân sách lớn và có điều kiện tăng mức đầu tư cho xây 
dựng nông thôn mới và các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn; cầu Vĩnh 
Thịnh đã được đưa vào sử dụng kết nối Vĩnh Tường với các trung tâm kinh tế 
lớn, các điểm du lịch, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hoá giữa huyện với 
thị xã Sơn Tây và các địa phương khác của Thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện 
thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.     

1.1.2. Mục tiêu phát triển 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển nông nghiệp gắn 
với thị trường; chăm lo đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 
tạo, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh- quốc phòng; tập trung xây dựng 
nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho Nhân dân; đưa Vĩnh Tường phát triển toàn diện với tốc 
độ nhanh và bền vững nhằm sớm hòa nhập vào lộ trình đưa Vĩnh Phúc trở 
thành thành phố vào những năm 20 của thế kỷ XXI. 

1.2. Quan điểm sử dụng đất  

- Sử dụng đất phải mang lại hiệu quả cao và bền vững, đáp ứng tốt yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ và từng bước cải 
thiện môi trường, tổ chức tốt môi trường sinh thái đô thị và đảm bảo thích 
ứng với biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp, liên kết với các huyện, thị trong và ngoài tỉnh, nhất là việc 
xây dựng cơ sở hạ tầng và xử lý các vấn đề về môi trường để tạo động lực thu 
hút đầu tư từ bên ngoài vào phát triển công nghiệp, đô thị trên địa bàn; sớm 
hình thành và phát triển các khu công nghiệp - đô thị có quy mô sản xuất lớn, 
hạ tầng đồng bộ, công nghệ hiện đại, môi trường xanh, sạch… 
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- Bố trí sử dụng đất không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai 
đoạn trước mắt (từ nay đến năm 2020), mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển lâu dài, đặc biệt đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa 
học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. 

- Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng kết cấu hạ tầng: giao thông, văn 
hóa, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, công viên cây xanh,... để nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân theo hướng văn minh hiện đại. Duy trì và bảo 
vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp.  

1.3. Định hướng sử dụng đất  

1.3.1. Phân vùng phát triển 

Theo định hướng phân bố không gian lãnh thổ và phân vùng kinh tế được 
xác định trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Tường 
đến năm 2020, dự kiến phân chia huyện thành các vùng phát triển như sau: 

- Vùng thượng huyện gồm 9 xã: Kim Xá, Yên Bình, Chấn Hưng, Nghĩa 
Hưng, Tân Tiến, Đại Đồng, Yên Lập, Việt Xuân, Bồ Sao diện tích 4.368,6ha, 
chiếm 30,8% diện tích tự nhiên của huyện. Đây là vùng đất phù sa của hệ thống 
sông phó Đáy. Tiểu vùng này sẽ tập trung phát triển kinh tế như sau: 

Xây dựng và phát triển các khu, cụm công nghiệp Chấn Hưng, cụm 
công nghiệp Yên Bình – Hợp Thịnh, cụm KTXH Đại Đồng; hệ thống kho vận 
và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường; cụm công nghiệp Thổ Tang – Lũng 
Hòa... 

Xây dựng và phát triển đô thị. 

Phát triển phục vụ cho phát triển công nghiệp, đô thị... 

Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, trong đó ổn định diện tích canh tác lúa, phát triển cây 
công nghiệp hàng năm và cây lâu năm có giá trị cao như bưởi diễn, cam canh, 
phật thủ, các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, mở rộng diện tích hoa 
cây cảnh có giá trị nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân. 

- Vùng giữa: gồm: 10 xã và 3 thị trấn: Lũng Hoà, thị trấn Thổ Tang, 
Bình Dương, Thượng Trưng, Tân Cương, Tuân Chính, Vũ Di, Vĩnh Sơn, Vân 
Xuân, Tam Phúc, Thị trấn Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Thị trấn Vĩnh Tường và một 
phần các xã Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân, Phú Đa có tổng diện tích là 7.011 
ha chiếm 49,4% tổng diện tích toàn huyện, là vùng đất phù sa của hệ thống 
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sông Hồng, có địa hình cao thấp không đều, xuất hiện lòng chảo nhỏ song 
nhìn chung theo hướng thấp dần từ Đông Bắc Tây Nam. 

Xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Tường thành trung tâm hành chính, 
chính trị, giáo dục, dịch vụ, văn hoá thể thao của cả huyện. Xây dựng chuỗi 
các thị trấn gồm: thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Thổ Tang, thị trấn Tứ Trưng, 
thị trấn Thượng Trưng. 

Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh ứng dụng nông 
nghiệp công nghệ cao, trong đó ổn định diện tích canh tác lúa, phát triển cây 
công nghiệp hàng năm và cây lâu năm có giá trị cao như bưởi diễn, cam canh, 
phật thủ, các vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, mở rộng diện tích hoa 
cây cảnh có giá trị nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ của nhân dân 

- Vùng Bãi: gồm các xã: An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh và một 
phần diện tích các xã: Cao Đại, Phú Thịnh, Lý Nhân và Phú Đa có tổng diện 
tích là 2.801,12 ha chiếm 19,8% diện tích toàn huyện, địa hình tương đối bằng 
phẳng. 

Xây dựng các khu đô thị du lịch sinh thái; các khu vực chăn nuôi bò sữa 
ngoài khu dân cư gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và bảo vệ môi trường. 

Các cây trồng vật nuôi chủ yếu là: Ngô, đậu tương, chăn nuôi bò thịt, bò 
sữa, gia cầm. 

1.3.2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

 a. Khu vực sản xuất nông nghiệp 

 - Khu vực sản xuất lúa: Từ nay đến năm 2020 diện tích đất lúa có xu 
hướng giảm để chuyển sang các mục đích khác, vì vậy cần tập trung thâm 
canh tăng năng suất, tăng sản lượng, đảm bảo an ninh lương thực. Áp dụng 
đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong thâm canh cây lúa. Theo đó cần xây dựng 
vùng trồng lúa chất lượng cao: Quy mô từ 1.000 - 1.200 ha, Sản lượng 6.000 - 
7.200 tấn lúa hàng hoá. Địa điểm: Xã Vĩnh Sơn, TT Thổ Tang, Lũng Hoà, Ngũ 
Kiên, Kim xá, Yên Bình, Bình Dương, Phú Đa, Cao Đại, Vĩnh Thịnh... 

- Khu vực sản xuất ngô: Khuyến khích đưa các giống ngô lai mới vào 
sản xuất để tăng nhanh năng suất và sản lượng ngô. Năng suất ngô đạt 47 tạ/ha 
năm 2020, sản lượng năm 2020 dự kiến 11.750 tấn. Xây dựng vùng chuyên 
canh ngô nếp quy mô 250 – 300 ha tại các xã: TT Thổ Tang, xã Đại Đồng, 
Vĩnh Sơn, Lũng Hoà, Bình Dương, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Vũ 
Di, Tân Cương, Cao Đại, An Tường, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Phú Đa. 

- Khu vực sản xuất rau các loại: Thực hiện sản xuất rau chuyên canh và 
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rau an toàn phục vụ thị trường khu công nghiệp tập trung trong huyện và 
thành phố Vĩnh Yên. Bố trí diện tích gieo trồng 2.200 ha (trong đó diện tích 
rau an toàn khoảng 700 - 1.000 ha tại TT Thổ Tang, Đại Đồng, Vĩnh Sơn, 
Lũng Hoà, Bình Dương, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Vũ Di, Tân 
Cương, Cao Đại...). Xây dựng vùng sản xuất dưa hấu, cà chua quy mô 400 – 
500ha tại xã Đại Đồng, TT Thổ Tang, Lũng Hoà, Vĩnh Ninh, Phú Đa. 

 b. Khu phát triển công nghiệp 

* Dự kiến tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện sẽ hình thành khu 
vực phát triển công nghiệp tại xã Chấn Hưng với quy mô trên 130 ha.  

* Định hướng phát triển: phát triển công nghiệp trở thành động lực cho 
sự phát triển của huyện. Tập trung phát triển các ngành có hàm lượng công 
nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm 
tham gia xuất khẩu. Khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Duy trì phát 
triển ngành điện tử, dệt may, giày dép để trở thành ngành trọng điểm, mũi 
nhọn về xuất khẩu. Hình thành các trung tâm công nghiệp theo vùng với lợi 
thế và nguồn lực từng địa phương.  

 c. Khu phát triển du lịch 

Tiềm năng phát triển du lịch của huyện Vĩnh Tường là rất lớn nhưng 
hầu hết chưa được khai thác, ngành du lịch còn trong thời kỳ đầu sơ khai. Để 
phát huy tốt tiềm năng hiện có, xây dựng, phát triển du lịch Vĩnh Tường một 
cách bền vững đòi hỏi phải xác định được hướng đi phù hợp, cụ thể là: 

Phát triển du lịch Vĩnh Tường trong sự phát triển chung của ngành du 
lịch tỉnh Vĩnh Phúc và trong vùng. Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác tốt 
các điều kiện sẵn có, kết hợp với các ngành khai thác tổng hợp các điều kiện 
thuận lợi, lợi thế để phát triển du lịch chủ yếu là loại hình du lịch sinh thái, du 
lịch tâm linh và làng nghề truyền thống tạo nên sự hấp dẫn cho du khách. 
Bước đầu phải tạo lập được các điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch. 

Đầu tư, kêu gọi đầu tư cho khu văn hoá du lịch đầm Rưng đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tạo ra điểm du lịch hấp dẫn tại huyện Vĩnh Tường. 

Từ nay đến 2020 huyện Vĩnh Tường phối hợp với ngành du lịch xây 
dựng hình thành tua du lịch di tích lịch sử và làng nghề với các điểm đến như: 
Đầm Rưng - Đền Đá Phú Đa - Đền thờ Liệt sỹ. Cụm đình chùa Thổ Tang – 
An Tường. Du lịch làng nghề: Rắn Vĩnh Sơn, Rèn Lý Nhân..., Trung tâm 
thương mại Thổ Tang...  

 d. Khu đô thị 
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 Trên cơ sở thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh 
Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, căn cứ vào dự báo phát triển kinh 
tế - xã hội trên địa bàn huyện trong kỳ quy hoạch; hệ thống đô thị trong toàn huyện 
sẽ phát triển như sau: 

Thị trấn Vĩnh Tường: hiện tại là trung tâm hành chính của huyện, 
hướng phát triển sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 
có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Sau năm 
2020 sẽ phát triển thành thị xã Vĩnh Tường. 

Thị trấn Thổ Tang: hiện tại là trung tâm kinh tế, dịch vụ, khoa học kỹ 
thuật của các xã phía Đông Bắc, trong tương lai sẽ có một số khu cụm công 
nghiệp ở lân cận, sẽ hình thành các khu dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu 
mua sắm của công nhân trong khu cụm công nghiệp, người dân lân cận.  

Thị trấn Tứ Trưng: Là trung tâm kinh tế, dịch vụ, khoa học kỹ thuật của 
các xã vùng bãi, trong tương lai sẽ hình thành các khu dịch vụ thương mại 
phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân trong khu cụm công nghiệp, người 
dân lân cận. 

Từ nay đến 2020, trên địa bàn huyện dự kiến sẽ hình thành thị trấn dịch 
vụ thương mại: Lũng Hoà, Yên Lập, Đại Đồng, Tân Tiến, Vĩnh Thịnh. 
Thượng Trưng. 

 e. Khu dân cư nông thôn 

Đến năm 2020 và xa hơn, việc mở rộng và phát triển các khu dân cư nông 
thôn trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cần dựa trên các quan điểm và mục tiêu sau: 

- Bố trí các khu dân cư phải đáp ứng được yêu cầu: thuận tiện giao lưu 
kinh tế, văn hoá; thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế gia 
đình; hình thành các cụm điểm kinh tế, phát triển các khu vực thị tứ, tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn cũng 
như tạo tiền đề để tiến hành đô thị hoá nông thôn sau này. 

- Việc phát triển và bố trí các khu dân cư nông thôn phải phù hợp với 
chính sách phát triển kinh tế, sự phân công lao động của huyện. Đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu đất ở trên quan điểm sử dụng đất tiết kiệm, hạn chế lấy vào đất sản 
xuất nông nghiệp có hiệu quả cao, trong đó đặc biệt chú ý việc dành quỹ đất 
cho các khu vực tái định cư; quỹ đất làm nhà ở các hộ chưa có đất. 

- Bố trí khu dân cư ở những khu vực có môi sinh tốt, không tác động xấu 
đến môi trường xung quanh với định mức cấp đất ở không vượt quá định mức 
cho phép. 
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- Cải tạo, mở rộng các khu dân cư hiện có theo mô hình khép kín 
khu dân cư, hạn chế hình thành các khu dân cư mới độc lập, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư, giảm 
chi phí xây dựng mới. 

- Tận dụng tối đa quỹ đất hiện có trong khu dân cư (đất vườn, diện tích 

ao hồ, đất xây dựng cơ bản cũ không còn ý nghĩa sử dụng), tuỳ theo điều kiện 
cụ thể trên từng địa bàn để có kế hoạch điều chỉnh, xen ghép các hộ có nhu cầu 
đất ở mới. 

- Tập trung, từng bước nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng khu dân 
cư trong toàn huyện (giao thông, điện, nước, các công trình văn hoá phúc lợi 

công cộng...), trong đó ưu tiên các cụm dân cư tập trung có điều kiện phát 
triển nhằm đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. 

- Các khu dân cư nông thôn trong vùng kinh tế động lực, vùng đô thị 
hoá của tỉnh được phát triển theo hướng từng bước đẩy mạnh phát triển các 
ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ,... hiện đại 
hóa hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; từng bước xây dựng, cải tạo thay đổi 
hình thái kiến trúc với xu thế hình thành các đô thị nhà vườn. 

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

2.1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kỳ điều chỉnh QHSDĐ 

2.1.1. Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

 Theo Báo cáo chính trị của ban chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Tường đến năm 
2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016-2020 trên địa bàn 
Huyện như sau: 

- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 11-12%. Trong 
đó: Công nghiệp-Xây dựng: 14-15%; Dịch vụ: 12-13%; Nông nghiệp- Lâm 
nghiệp- Thủy sản: 2-2,5%        

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-Xây dựng: 54,8%; Dịch vụ: 
31,8%; Nông nghiệp- Lâm nghiệp- Thủy sản: 13,4%. 

- Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng. 

- Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,01-0,015%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm từ 0,5 – 0,7% . 

- Mỗi năm có khoảng từ 2.800- 3.000 lao động có việc làm mới. 
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- Nâng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề lên 77%. 

- 100% số trường MN, TH, THCS, THPT đạt chuẩn Quốc gia; trong 
đó có 70% trường MN, 100% trường TH đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

- 85% số làng, 87% số gia đình, 98% số cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hoá. 

- 85% lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý hợp vệ sinh. 

  - Trên 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 

  - Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018. 

2.2.2  Chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành kinh tế 

a) Về lĩnh vực nông nghiệp 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với 
thị trường trên cơ sở tiềm năng lợi thế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đúng với tinh thần Nghị quyết TW 7 (khóa X) và Nghị quyết 03-
NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng 
cao đời sống nhân dân. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đồng 
ruộng gắn với quy hoạch Nông thôn mới làm cơ sở để nông dân chuyển đổi, 
dồn ghép, tập trung, tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô 
lớn. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án đã có của huyện 
về phát triển chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
để tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; gắn sản 
xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và bảo vệ môi trường. Xây dựng 
thương hiệu cho một số sản phẩm chất lượng cao có lợi thế của huyện như 
thủy sản, cà chua, bí đỏ, sữa bò... Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nội ngành nông 
nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt.  

Trong trồng trọt: Tập trung đầu tư hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi, 
dồn ghép, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn làm cơ sở hình thành 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng 
theo hướng giảm diện tích cây lương thực, tăng diện tích rau các loại và cây 
ăn quả phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng đất; chuyển đổi cơ cấu mùa 
vụ, lấy việc tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp làm 
mục tiêu phấn đấu. Tăng cường chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 
mới vào sản xuất, nhất là việc áp dụng các loại giống cây trồng có năng suất, 
chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa trong trồng trọt. Tăng 
cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, chuột hại và chỉ đạo phòng, trừ kịp 
thời. Làm tốt công tác tiêu úng cục bộ. 
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Trong chăn nuôi: Phát triển đàn gia súc, gia cầm theo chiều sâu. Chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa và chú trọng phát triển 
chăn nuôi bò thịt, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để 
tăng nhanh hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển chăn 
nuôi theo hướng trang trại tập trung, đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư. Làm 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Quy hoạch và 
xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung; nâng cao chất lượng kiểm dịch, kiểm 
soát giết mổ gia súc, gia cầm. Chú trọng thâm canh, tăng năng suất, chất lượng 
nuôi trồng thủy sản. 

b) Về công nghiệp - xây dựng 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, khai thác có 
hiệu quả các cụm công nghiệp đã được phê duyệt như: Cụm KT-XH Tân Tiến, 
Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Cụm Công nghiệp làng nghề: Rắn Vĩnh Sơn, Cơ 
khí vận tải thủy Việt An, Mộc An Tường, Rèn Lý Nhân… và thu hút các 
doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu đất dành cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thuê tại các khu vực đã có quy hoạch nhằm giải quyết việc làm cho lao 
động địa phương, đưa các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh 
doanh ra ngoài khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo làm tốt 
việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; tập 
trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu Công nghiệp Chấn Hưng, Yên Bình – Hợp 
Thịnh và các cụm Công nghiệp (làng nghề). Thực hiện có hiệu quả các hoạt động 
khuyến công và xúc tiến thương mại, đặc biệt là đối với các ngành, nghề mà 
huyện có tiềm năng, lợi thế. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát 
triển vào các ngành công nghiệp chế biến hàng nông sản, sản xuất hàng xuất 
khẩu... Hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp mới đầu tư vào huyện 
hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học và công 
nghệ; liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế; nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu 
quả sản xuất bảo đảm có đủ năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp có giá 
trị kinh tế cao. 

Triển khai, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; nghiên cứu, 
có các giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào huyện nhằm khai 
thác hiệu quả các nguồn lực của địa phương. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư hợp lý 
trên các lĩnh vực nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo hướng đầu tư có 
trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội; nông nghiệp, nông thôn; dịch vụ; cơ sở vật chất thiết yếu cho giáo dục, y tế, 
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văn hoá, thể thao và các lĩnh vực có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao. Trước 
mắt, căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, định hướng 
danh mục các dự án ưu tiên đầu tư như: Cải tạo, nâng cấp đường QL2C cũ đoạn 
từ cầu Vũ Di đến bến phà Vĩnh Thịnh; đường trục trung tâm huyện; đường từ 
Cụm KT-XH Tân Tiến mở rộng đến Thượng Trưng…Tăng cường quản lý và 
triển khai thực hiện nghiêm các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
đồng thời, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể, quy hoạch Nông thôn mới, 
các quy hoạch chuyên ngành cho phù hợp với yêu cầu phát triển. 

c) Về thương mại - dịch vụ 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-
NQ/HU ngày 08/12/2009 của Huyện uỷ “Về phát triển Dịch vụ trên địa bàn 

huyện đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” và triển khai thực hiện Đề án 
phát triển Du lịch huyện Vĩnh Tường đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ; tăng 
cường hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các chợ trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích 
các loại hình dịch vụ phát triển, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nhất là du 
lịch tâm linh, du lịch làng nghề...Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và nâng cao 
chất lượng các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng và 
khuyến khích phát triển các loại hình dịch vụ mới theo hướng xã hội hoá. 
Chủ động thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, chống hàng cấm, hàng 
giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2.2. Cân đối, phân bổ diện tích các loại đất cho các mục đích sử dụng 

 2.2.1. Nhu cầu sử dụng đất các ngành, lĩnh vực 

 Trên cơ sở kết quả đăng ký Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các ngành, 
các cấp có liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn huyện; đồng thời cân nhắc khả 
năng đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, dự báo nhu cầu sử dụng đất trong 
kỳ điều chỉnh quy hoạch 2016-2020 ở huyện Vĩnh Tường như sau:  

 a. Đất nông nghiệp 

Để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như 
ngành nông nghiệp của huyện nói riêng. Trên cơ sở nhu cầu đề xuất sử dụng 
đất của ngành cũng như trong quá trình điều tra thực tế thì đến năm 2020 toàn 
huyện cần khoảng 8.012,97 ha đất cho các mục đích phát triển nông 
nghiệp,trong đó: 

- Đất trồng lúa 4.870,40 ha, giảm 1.436,17 ha so với năm 2016. 
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- Đất trồng cây hàng năm còn lại 943,75 ha, giảm 673,10 ha so với năm 
2016. 

- Đất trồng cây lâu năm còn lại 508,76 ha, giảm 13,26 ha so với năm 2016. 

- Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.262,69 ha, giảm 540,65 ha so với năm 2016. 

- Đất nông nghiệp khác 427,37 ha, tăng 350,55 ha so với năm 2016. 

 b. Đất phi nông nghiệp 

Nhằm đáp ứng nhu cầu về đất ở cũng như bố trí quỹ đất cho các mục 
đích xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp... 
Trên cơ sở đề xuất nhu cầu sử dụng đất của các ngành cũng như phương 
hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của các 
ngành và tình hình thực tế tại địa phương. Dự kiến đến năm 2020 toàn huyện 
cần khoảng 6.370,51 ha đất sử dụng vào các mục đích:  

- Đất quốc phòng: Đến năm 2020 sẽ là 16,09 ha; tăng thêm 7,03 ha so 
với năm 2016, để đáp ứng nhu cầu xây dựng thêm các khu phòng thủ quân sự, 
xây dựng các thao trường bãi tập và các công trình quốc phòng khác. 

- Đất an ninh: Đáp ứng nhu cầu mở rộng trụ sở và đồn công an các xã, 
thị trấn đến năm 2020 diện tích đất an ninh của huyện là 4,71 ha; tăng 1,88 ha 
so với diện tích năm 2016. 

- Đất khu công nghiệp: Đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
diện tích đất khu công nghiệp của huyện đến năm 2020 là 131,0 ha; tăng 131 ha 
so với năm 2016, diện tích tăng thêm để thành lập Khu công nghiệp Chấn Hưng. 

- Đất cụm công nghiệp: diện tích đất cụm công nghiệp của huyện đến năm 
2020 là 186,99 ha; tăng 173,24 ha so với năm 2016. 

- Đất thương mại dịch vụ, cở sở sản xuất kinh doanh: Đến năm 2020 
diện tích đất thương mại dịch vụ, cở sở sản xuất kinh doanh của huyện dự kiến 
khoảng 746,59 ha; tăng 673,11 ha so với năm 2016 nhằm đáp ứng tốt nhu cầu 
phát triển kinh tế của huyện trong giai đoạn quy hoạch. 

- Đất phát triển hạ tầng: Để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông, thủy 
lợi, giáo dục - đào tạo, công trình văn hóa.... Diện tích đất phát triển hạ tầng 
đến năm 2020 là 2.397,86 ha; tăng 707,29 ha so với năm 2016. Trong đó: 

+ Đất giao thông: Hệ thống giao thông trong giai đoạn quy hoạch sẽ 
được đầu tư xây dựng nhiều các tuyến, công trình bao gồm các tuyến quốc lộ, 
đường tỉnh lộ, trong đó đặc biệt chú trọng các trục đường đi vào khu dân cư, 
diện tích đất giao thông dự kiến đến năm 2020 là 1.061,98 ha; tăng 207,18 ha 
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so với hiện trạng. Khi làm mới hoặc mở rộng các tuyến đường này sẽ lấy rất 
nhiều vào các loại đất khác nhau: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm còn 
lại, đất ở,... 

+ Đất thủy lợi: Hiện tại hệ thống các công trình thủy lợi trên địa bàn 
huyện đang dần đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp. 
Trong giai đoạn quy hoạch cần duy tu sửa chữa lại các công trình bị xuống cấp 
và xây dựng mới các công trình thủy lợi. Diện tích đất thủy lợi của huyện đến 
năm 2020 là 1.052,73 ha; tăng 352,18 ha so với hiện trạng. 

+ Đất công trình năng lượng: Đáp ứng nhu cầu xây dựng các trạm biến 
áp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các công trình năng lượng khác.... diện tích 
đất này là 6,21 ha; tăng 0,53 ha so với hiện trạng. 

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích đất cơ sở y tế đến năm 2020 là 9,09 ha; tăng 
0,14 ha so với diện tích hiện trạng.  

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: Hiện nay diện tích một số trường trên 
địa bàn huyện còn chật hẹp, cần được mở rộng. Diện tích đất giáo dục - đào 
tạo đến năm 2020 là 123,46 ha; tăng 30,53 ha so với diện tích hiện trạng.  

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: Đáp ứng nhu cầu xây dựng mới các công 
trình thể thao từ huyện đến xã, như: sân vận động, nhà thi đấu. Nhu cầu đất cơ 
sở thể dục - thể thao của toàn huyện đến năm 2020 là 36,18 ha; tăng 18,19 ha 
so với diện tích hiện trạng. 

+ Đất bưu chính viễn thông: đến năm 2020 là 1,08 ha; tăng 0,16 ha so 
với diện tích hiện trạng.  

+ Đất chợ: Trong giai đoạn quy hoạch dự kiến sẽ mở rộng và xây dựng 
mới các chợ trên địa bàn huyện. Đến năm 2020 diện tích đất này là 106,58 ha; 
tăng 98,88 ha so với diện tích năm 2016.   

- Đất di tích lịch sử văn hóa: Đến năm 2020 diện tích đất này là 14,04 
ha; tăng 7,55 ha so với diện tích năm 2016. 

- Đất để xử lý, chôn lấp chất thải: Để đáp ứng nhu cầu xử lý, chôn lấp 
chất thải của huyện, đến năm 2020 diện tích đất này là 36,20 ha; tăng 29,45 ha 
so với năm 2016. 

- Đất ở nông thôn: Dự báo nhu cầu đất ở dành cho khu dân cư nông 
thôn khoảng 1372,87 ha; tăng 323,74 ha so với hiện trạng. 

- Đất ở đô thị: Dự báo nhu cầu dành cho đất ở đô thị đến năm 2020 
khoảng 367,97 ha; tăng 208,04 ha so với hiện trạng. 
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- Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp: Diện tích đất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp đến năm 2020 là 27,80 ha; tăng thêm 7,65 ha so với năm 
2016. 

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Diện tích đất này đến năm 2020 là 38,13 ha; 
tăng 11,66 ha so với diện tích năm 2016.  

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Quỹ đất hiện tại ở một số xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện còn chật hẹp không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đồng thời 
trong thời gian quy hoạch cần bố trí lại các khu nghĩa trang, nghĩa địa tập 
trung. Đến năm 2020, diện tích đất này tăng 45,26 ha, đưa tổng diện tích đất 
nghĩa trang, nghĩa địa của huyện lên 133,41 ha. 

- Đất sinh hoạt cộng đồng: Đáp ứng nhu cầu xây dựng mới, mở rộng và 
cải tạo các công trình văn hóa của huyện, xã và thôn (xóm), nhu cầu đất này 
tăng 20,53 ha so với hiện trạng, đến năm 2020 diện tích đất sinh hoạt cộng 
đồng là 40,18 ha. 

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

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, lĩnh vực, kết hợp chỉ 
tiêu sử dụng đất đến năm 2020 do cấp tỉnh phân bổ, tổng hợp, cân đối các chỉ 
tiêu sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường như sau:  

 2.2.2.1. Đất nông nghiệp 

Để góp phần đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện 
trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 cũng như nhu cầu sử dụng đất của 
ngành; Diện tích đất nông nghiệp của toàn huyện đến năm 2020 là 8.012,97 
ha, chiếm 55,33% tổng diện tích tự nhiên và phân bố tương đối đồng đều 
trong huyện. Diện tích các loại đất được bố trí sử dụng như sau: 

 a. Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa  

Trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất trồng lúa giảm 1.436,17 ha so 
với năm 2016 do chuyển sang các mục đích khác, trong đó: 

- Chu chuyển trong nôi bộ đất nông nghiệp là 125,95 ha do Chuyển 
sang đất nông nghiệp khác; 

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.310,22 ha bao gồm: Đất trụ sở cơ 
quan, công trình sự nghiệp 6,49 ha; Đất quốc phòng 2,00 ha; Đất an ninh 1,51 
ha; Đất khu công nghiệp 116,00 ha; Đất cụm công nghiệp 90,24 ha; Đất 
thương mại, dịch vụ 81,14 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 195,20 ha; 
Đất y tế 1,01 ha; Đất giáo dục và đào tạo 23,77 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 
9,55 ha; Đất thể dục thể thao 12,85 ha; Đất giao thông 137,52 ha; Đất thủy lợi 
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174,19 ha; Đất công trình năng lượng 1,17 ha; Đất bưu chính - viễn thông 0,14 
ha; Đất chợ 51,65 ha; Đất di tích lịch sử - văn hóa 2,33 ha; Đất tôn giáo, tín 
ngưỡng 5,64 ha; Đất xử lý, chôn lấp chất thải 7,94 ha; Đất nghĩa trang, nghĩa 
địa 24,38 ha; Đất ở đô thị 176,46 ha; Đất ở nông thôn 189,04 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất trồng lúa là 4.870,40 ha; chiếm 33,82% 
tổng diện tích tự nhiên. 

 b. Quy hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm còn lại  

Để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng các công trình 
phục vụ đời sống của nhân dân, trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất trồng 
cây hàng năm còn lại giảm 673,10 ha so với năm hiện trạng, do chuyển sang 
các loại đất: 

- Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp: Chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 121,86 ha. 

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp 551,24 ha, bao gồm: Đất trụ sở cơ 
quan công trình sự nghiệp 1,59 ha; Đất quốc phòng 4,69 ha; Đất an ninh 0,37 
ha; Đất khu công nghiệp 5,00 ha; Đất cụm công nghiệp 56,88 ha; Đất thương 
mại, dịch vụ 24,45 ha; Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 193,65 ha; Đất cho hoạt 
động khoáng sản 2,00 ha; Đất giáo dục 3,41 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 2,10 
ha; Đất thể dục thể thao 2,64 ha; Đất giao thông 61,48 ha; Đất thủy lợi 55,85 
ha; Đất năng lượng 0,08 ha; Đất chợ 14,63 ha; Đất di tích lịch sử - văn hóa 
5,22 ha; Đất tôn giáo, tín ngưỡng 4,52 ha; Đất chôn lấp, xử lý chất thải 13,09 
ha; Đất nghĩa trang, nghĩa địa 19,15 ha; Đất ở đô thị 9,84 ha; Đất ở nông thôn 
70,60 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất trồng cây hàng năm còn lại là 943,75 ha, 
chiếm 6,55 % tổng diện tích tự nhiên. 

 c. Quy hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm 

Đến năm 2020, diện tích đất trồng cây lâu năm là 508,76 ha, chiếm 3,53 
% tổng diện tích tự nhiên; giảm 13,26 ha so với năm 2016 do chuyển sang các 
loại đất:  

- Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp: Chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 0,89 ha. 

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp 12,37 ha, bao gồm: Đất cụm công 
nghiệp 3,00 ha; Đất thủy lợi 6,07 ha; Đất ở nông thôn 2,20 ha; Đất nghĩa 
trang, nghĩa địa 1,10 ha. 

 d. Quy hoạch sử dụng đất trồng thuỷ sản 
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Trong giai đoạn quy hoạch, diện tích đất nuôi trồng thủy sản giảm 
540,65 ha so với năm 2016 do biến động:  

- Chu chuyển nội bộ đất nông nghiệp: Chuyển sang đất nông nghiệp 
khác 99,45 ha. 

- Chuyển sang đất phi nông nghiệp 441,20 ha, bao gồm: Đất trụ sở cơ 
quan công trình sự nghiệp 0,17 ha; Đất khu công nghiệp 5,00 ha; Đất cụm công 
nghiệp 5,30 ha; Đất thương mại, dịch vụ 41,40 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 92,75 ha; Đất giáo dục 3,67 ha; Đất sinh hoạt cộng đồng 8,43 ha; Đất 
thể dục thể thao 2,20 ha; Đất giao thông 49,80 ha; Đất thủy lợi 114,73 ha; Đất 
năng lượng 0,08 ha; Đất bưu chính - viễn thông 0,02 ha; Đất chợ 26,10 ha; Đất 
tôn giáo, tín ngưỡng 0,50 ha; Đất chôn lấp, xử lý chất thải 8,42 ha; Đất nghĩa 
trang, nghĩa địa 0,15 ha; Đất ở đô thị 18,64 ha; Đất ở nông thôn 58,99 ha. 

Như vậy, đến năm 2020, diện tích đất nuôi trồng thủy sản là 1.262,69 
ha, chiếm 8,77 % diện tích đất tự nhiên. 

 g. Đất nông nghiệp khác 

Để đáp ứng mục tiêu nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu 
ngành nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc xử lý nguồn 
chất thải ô nhiễm, trong giai đoạn quy hoạch cần chuyển đổi mô hình chăn nuôi 
truyền thống nhỏ lẻ, phân tán, kém hiệu quả sang các khu chăn nuôi, trang trại 
tập trung. Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp khác trên địa bàn huyện 
tăng 350,55 ha so với năm 2016, để xây dựng các công trình sau: 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung TT Thổ Tang với diện tích 4,00 ha;  

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung TT Tứ Trưng với diện tích 8,66 ha;  

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã An Tường với diện tích 10,00 ha;  

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Bình Dương với diện tích 13,30 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Bồ Sao với diện tích 6,10 ha;  

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Cao Đại 
với diện tích 19,99 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Chấn Hưng 
với diện tích 8,80 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đại Đồng với 
diện tích 5,17 ha; 

- Quy hoạch khu trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung  xã 
Kim Xá với diện tích 18,80 ha; 
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- Quy hoạch khu trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy tập trung xã Lũng 
Hòa với diện tích 9,87 ha; 

- Quy hoạch khu trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy xã Lý Nhân với 
diện tích 0,45 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Ngũ Kiên với diện tích 5,70 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Nghĩa Hưng với diện tích 1,60 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Phú Đa với diện tích 6,00 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, làng nghề xã Phú Thịnh với diện 
tích 10,46 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Tam Phúc với diện tích 5,00 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Tân Cương với diện tích 3,20 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tân Tiến với 
diện tích 8,77 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Tuân Chính với diện tích 2,50 ha, 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Vân Xuân với diện tích 4,60 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Việt Xuân 
với diện tích 10,09 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Ninh với diện tích 13,50 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Thịnh với diện tích 18,20 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Vĩnh Sơn với diện tích 39,50 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xã Yên Bình với diện tích 20,29 ha; 

- Quy hoạch khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xã Yên Lập với 
diện tích 97,50 ha; 

Diện tích tăng thêm 352,05 ha được lấy từ đất trông lúa 125,95 ha; Đất 
trồng cây hàng năm 121,86 ha; Đất trồng cây lâu năm 0,89 ha. Đến cuối năm 
2020, diện tích đất nông nghiệp khác là 427,37 ha, chiếm 2,97 % diện tích đất 
tự nhiên. 

Như vậy, diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn tới sẽ có sự giảm sút 
đáng kể do phải chuyển sang diện tích đất khác, đặc biệt là đất phi nông 
nghiệp. Do vậy để đảm bảo nhu cầu lương thực cần hình thành vùng chuyên 
canh lúa, chuyên màu đưa giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với 
điều kiện địa phương vào sản xuất. Tăng cường công tác thuỷ lợi như nâng 
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cấp, xây mới trạm bơm nước, nạo vét kênh mương, mở rộng các tuyến đường 
giao thông nội đồng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất của nhân dân. Diện 
tích, cơ cấu đất nông nghiệp đến năm 2020 được thể hiện trong bảng 05. 

Bảng 05: Diện tích, cơ cấu đất nông nghiệp quy hoạch đến năm 2020 

STT CHỈ TIÊU Mã 
Tổng diện 

tích 
  

Cơ cấu (%)  

(1) (2) (3) (4) (5)  

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   14.400,30 100,00 
 Đất nông nghiệp NNP 8.012,97 55,64 

1.1 Đất trồng lúa LUA 4.870,40 33,82 
  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.637,67 32,20 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 943,75 6,55 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 508,76 3,53 
1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.262,69 8,77 
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 427,37 2,97 

 2.2.2.2. Quy hoạch đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp đến cuối giai đoạn quy hoạch là 6.370,51 
ha, thực tăng 2.312,63 ha so với năm 2016, chiếm 44,36 % tổng diện tích tự 
nhiên, trong đó: 

 a. Đất xây dựng trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp 

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng trụ sở mới, cũng như nhu cầu cải tạo, 
nâng cấp, mở rộng trụ sở cơ quan của huyện cũng như trụ sở làm việc của các 
xã, thị trấn trên địa bàn. Đến năm 2020, diện tích đất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp thực tăng 7,65 ha so với năm 2016, trong đó: 

- Biến động giảm: 0,60 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất quốc phòng 
0,24 ha; đất tôn giáo, tín ngưỡng 0,36 ha. 

- Biến động tăng: 8,25 ha để quy hoạch các công trình sau: 

+ Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện, diện tích 0,27 ha; 

+ Quy hoạch dự trữ các trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp tại thị trấn 
Vĩnh Tường diện tích 3,00 ha; 

+ Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Tứ Trưng 0,20 ha; 

+ Quy hoạch trụ sở UBND, quỹ tín dụng và HTX điện thị trấn Thổ 
Tang với tổng diện tích 0,98 ha; 
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+ Mở rộng trụ sở UBND xã Đại Đồng diện tích 0,30 ha; 

+ Quy hoạch trụ sở UBND, HĐND xã Lũng Hòa diện tích 0,59 ha; 

+ Mở rộng trụ sở UBND xã Tam Phúc 0,32 ha; 

+ Quy hoạch trạm thủy nông xã Tân Cương 0,10 ha; 

+ Quy hoạch mở rộng trụ sở UBND xã và Hợp tác xã - xã Tân Tiến với 
tổng diện tích 0,27 ha; 

+ Quy hoạch trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng diện tích 0,80 ha; 

+ Mở rộng trụ sở UBND xã Việt Xuân diện tích 0,32 ha; 

+ Quy hoạch mở rộng trụ sở UBND xã, Hơp tác xã, điểm bưu điện, quỹ 
tín dụng xã Vĩnh Sơn tổng diện tích 0,38 ha; 

+ Trạm quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản Vĩnh Tường tại xã Vũ 
Di, diện tích 0,10 ha; 

+ Quy hoạch trụ sở UBND xã Yên Lập, diện tích 0,62 ha. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau: đất trồng lúa nước 6,49 
ha; đất trồng cây hàng năm 1,59 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,17 ha. 

Như vậy, đến năm 2020, toàn huyện Vĩnh Tường có 27,80 ha đất trụ sở 
cơ quan, công trình sự nghiệp, chiếm 0,19 % tổng diện tích tự nhiên. 

 b. Đất quốc phòng 

Nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo công tác quốc phòng, xây dựng thế trận 
khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện. Trong những năm tới đất quốc phòng 
trên địa bàn huyện cần bổ sung thêm 7,03 ha, để quy hoạch các công trình: 

- Quy hoạch mở rộng Ban chỉ huy quân sự huyện ở thị trấn Vĩnh Tường 
với diện tích là 0,34 ha; 

- Quy hoạch đường vào thao trường bắn tại các xã Lũng Hòa, Việt 
Xuân, Bồ Sao diện tích 0,10 ha. 

- Quy hoạch thao trường bắn và trận địa pháo tại xã Bồ Sao với tổng 
diện tích 4,50 ha. 

- Quy hoạch trận địa pháo khu Đồng Lơn xã Việt Xuân diện tích 2,09 ha. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất sau: Đất lúa nước 2,00 ha; 
Đất trồng cây hàng năm 4,69 ha; Đất trụ sở cơ quan 0,24 ha; Đất sinh hoạt 
cộng đồng 0,10 ha. 

Như vậy, đến cuối năm 2020, diện tích đất quốc phòng trên địa bàn 
huyện là 16,09 ha, chiếm 0,11 % tổng diện tích tự nhiên. 
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 c. Đất an ninh 

Diện tích đất an ninh tăng thêm trong giai đoạn quy hoạch là 1,88 ha, 
nhằm phục vụ cho việc mở rộng và quy hoạch mới các công trình: 

- Mở rộng trụ sở công an huyện với diện tích 1,41 ha; 

- Đồn công an thị trấn Thổ Tang với diện tích 0,10 ha; 

- Quy hoạch trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự các xã: Bồ Sao (0,1 
ha); Vĩnh Ninh (0,12 ha) và Vĩnh Thịnh (0,15 ha). 

Diện tích tăng thêm này được lấy từ đất: đất trồng lúa 1,51 ha; đất trồng 
cây hàng năm còn lại 0,37 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất an ninh là 4,71 ha, chiếm 0,03 % diện tích 
đất tự nhiên. 

(Chi tiết quy hoạch đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, đất quốc 

phòng, đất an ninh huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 được thể hiện trong phụ 

biểu 01) 

 d. Đất khu công nghiệp 

Trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 
tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Tường kêu gọi đầu tư, hướng mạnh 
vào phát triển công nghiệp có lợi thế, thu hút nhiều lao động như công nghiệp 
chế biến (chế biến lương thực, thực phẩm,…), công nghiệp dệt - may, da giày 
và một số ngành truyền thống của địa phương tạo cho ngành này trở thành 
ngành có lợi thế cạnh tranh, thu hút phát triển một số ngành công nghiệp mới có 
công nghệ cao và công nghiệp bổ trợ cho các doanh nghiệp đã có ở khu vực 
thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, Bình Xuyên và các khu công nghiệp 
thuộc địa bàn Thủ đô. 

Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2020 tăng 131,00 ha so với năm 
2016 để quy hoạch Khu công nghiệp Chấn Hưng, diện tích tăng thêm lấy từ 
các loại đất: Đất lúa nước 116,0 ha; Đất trồng cây hàng năm còn lại 5,00 ha; 
Đất nuôi trồng thủy sản 5,00 ha; đất giao thông 3,00 ha và đất thủy lợi 2,00 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất khu công nghiệp là 131,00 ha, chiếm 0,91 
% tổng diện tích đất tự nhiên. 

 đ. Đất cụm công nghiệp 

Diện tích đất cụm công nghiệp đến năm 2020 thực tăng 173,24 ha so 
với năm 2016, trong đó: 

- Biến động tăng 177,19 ha để quy hoạch các công trình: 
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+ Cụm Công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa, diện tích 35,90 ha; 

+ Cụm CN-TTCN An Tường, diện tích 14,30 ha; 

+ Cụm kinh tế xã hội Đại Đồng 40,00 ha; 

+ Cụm CN-TTCN Vân Giang + Vân Hà, diện tích 10,00 ha; 

+ Làng nghề rèn Bàn Mạch – xã Lý Nhân, diện tích 4,12 ha; 

+ Cụm công nghiệp Đồng Sóc, diện tích 37,00 ha; 

+ Cụm công nghiệp Việt Xuân, diện tích 15,00 ha; 

+ Cụm công nghiệp làng nghề rắn Vĩnh Sơn, diện tích 20,87 ha. 

Diện tích tăng thêm lấy từ các loại đất:  

+ Đất nông nghiệp 160,42 ha, trong đó: Đất lúa nước 90,24 ha; Đất 
trồng cây hàng năm còn lại 56,88 ha; Đất trồng cây lâu năm 3,00 ha; Đất nuôi 
trồng thủy sản 10,30 ha;  

+ Đất phi nông nghiệp 16,77 ha, trong đó: Đất giao thông 8,27 ha; Đất 
thủy lợi 6,50 ha; Đất sông ngòi 2,00 ha.  

- Biến động giảm 3,95 ha đất tại Cụm Kinh tế xã hội Tân Tiến để quy 
hoạch Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang. 

Như vậy, đến năm 2020, diện tích đất cụm công nghiệp toàn huyện là 
186,99 ha, chiếm 1,30 % tổng diện tích đất tự nhiên. 

 e. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ  

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ngành thương 
mại dịch vụ là 18,5%/năm theo Quy hoạch tổng thể huyện Vĩnh Tường đến năm 
2020 đã đề ra, đồng thời căn cứ theo định hướng phát triển ngành thương mại 
Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số: 182/QĐ-UBND ngày 25 tháng 1 năm 2011 thì diện tích đất cơ sở 
sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện cần có thêm 673,11 
ha để quy hoạch các khu đất cho doanh nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ, một 
số công trình quy hoạch đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh lớn 
trên địa bàn huyện phải kể đến như:  

- Quy hoạch các khu dịch vụ thương mại dọc Quốc lộ 2A và tỉnh lộ 309 
thuộc địa phận các xã Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Tân Tiến, Lũng 
Hòa với tổng diện tích 150,0 ha; 

- Khu phố thương mại truyền thống Shophouse Thổ Tang diện tích 3,95 ha; 
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- Hợp tác xã điện, làng nghề Đồng Ca và các khu đất cho doanh nghiệp 
thuê tại thị trấn Thổ Tang với tổng diện tích 27,26 ha; 

- Quy hoạch khu đất cho doanh nghiệp thuê tại TT Tứ Trưng (giáp QL 
2C mới) diện tích 33,80 ha; 

- Quy hoạch khu đất cho doanh nghiệp thuê tại xã Tam Phúc và Thị trấn 
Tứ Trưng diện tích 21,80 ha; 

- Quy hoạch các khu đất cho doanh nghiệp tại thị trấn Vĩnh Tường diện 
tích 18,52 ha; 

- Quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh - An Tường diện 
tích 241,50 ha; 

- Quy hoạch làng ven đê Resort tại xã Tam Phúc và xã Phú Đa diện tích 
15,67 ha. 

(Chi tiết quy hoạch đất thương mại dịch vụ và sản xuất 

kinh doanh được thể hiện trong phụ biểu 01) 

Diện tích đất tăng thêm để quy hoạch các công trình trên được lấy từ 
các loại đất sau: Đất lúa nước 276,34 ha; Đất trồng cây hàng năm 218,10 ha; 
Đất nuôi trồng thủy sản 134,15 ha; Đất cụm công nghiệp 3,95 ha; Đất y tế 
0,77 ha; Đất giao thông 22,00 ha; Đất thủy lợi 17,80 ha. 

Như vậy, đến năm 2020, diện tích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, 
thương mại dịch vụ là 746,59 ha, chiếm 5,18 % diện tích đất tự nhiên. 

 f. Đất sản xuất vật liệu xây dựng 

Trong giai đoạn quy hoạch, diện tích sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ 
tăng 2,00 ha để quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng tại xã Phú Thịnh. Diện 
tích tăng thêm được lấy từ trồng cây hàng năm.  

Đến năm 2020, diện tích đất sản xuất vật liệu gốm sứ là 27,39 ha, chiếm 
0,19% diện tích tự nhiên. 

 g. Đất phát triển hạ tầng 

Trong giai đoạn quy hoạch, diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 707,29 
ha so với năm 2016, bao gồm: 

Đất giao thông 

Vĩnh Tường đang đầu tư khá mạnh cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, 
đặc biệt là hệ thống đường giao thông. Đến năm 2020, diện tích đất giao thông 
thực tăng 207,18 ha do biến động: 
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- Tăng 252,68 ha từ các loại đất sau chuyển sang: đất trồng lúa 137,52 
ha; đất trồng cây hàng năm 61,48 ha; đất nuôi trồng thủy sản 49,80 ha; đất 
nông nghiệp khác 1,50 ha; đất năng lượng 0,80 ha; đất ở đô thị 1,58 ha. 

- Giảm 45,50 ha do chuyển sang các mục đích: đất khu công nghiệp 3,00 
ha; đất cụm công nghiệp 8,27 ha; đất thương mại - dịch vụ 11,00 ha; đất sản 
xuất kinh doanh 11,00 ha; đất giáo dục 0,19 ha; đất thể dục thể thao 0,50 ha; đất 
thủy lợi 2,40 ha; đất chợ 3,80 ha; đất ở nông thôn 1,39 ha; đất ở đô thị 3,28 ha; 
đất nghĩa trang, nghĩa địa 0,37 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,30 ha. 

Như vậy, diện tích đất giao thông trên địa bàn huyện đến năm 2020 là 
1.061,98 ha, chiếm 16,67 % diện tích đất phi nông nghiệp.  

(Chi tiết quy hoạch đất giao thông đến năm 2020 được thể hiện trong phụ biểu 01) 

Đất thủy lợi 

Việc phát triển và sử dụng đất thuỷ lợi giữ vai trò quyết định đến sự 
thành bại trong quá trình sản xuất nông nghiệp của huyện. Vì vậy trong những 
năm tới để hoàn chỉnh hệ thống thuỷ lợi, phấn đấu đạt 100% kênh mương được 
kiên cố hoá vào năm 2020, xây dựng mới và cải tạo các trạm bơm và các tuyến 
kênh mương nội đồng, các đập giữ nước, hồ giữ nước. Để đáp ứng mục tiêu 
trên diện tích đất thủy lợi trong giai đoạn quy hoạch cần phải có thêm 352,18 ha 
để quy hoạch mới cũng như mở rộng các hồ, đập (như cải tạo đầm Rưng, hồ 
điều hòa Kim Xá..); các trạm bơm, kênh xả, bể xả.... 

Đồng thời trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất thủy lợi cũng giảm  
31,96 ha do chuyến sang đất khu công nghiệp 2,00 ha; đất cụm công nghiệp 
6,50 ha; đất thương mại - dịch vụ 11,00 ha; đất sản xuất phi nông nghiệp 6,80 
ha; đất chợ 2,70 ha; đất ở nông thôn 1,20 ha; đất ở đô thị 1,40 ha; đất nghĩa 
trang, nghĩa địa 0,11 ha; đất sinh hoạt cộng đồng 0,25 ha. 

Như vậy, đến cuối năm 2020, diện tích đất thủy lợi trên địa bàn huyện 
là 1.052,73 ha, chiếm 16,52 % diện tích đất phi nông nghiệp.  

Danh mục một số công trình thủy lợi trên điạ bàn huyện Vĩnh Tường 
trong giai đoạn quy hoạch được thể hiện chi tiết trong Phụ biểu 01. 

Đất công trình năng lượng 

Về cơ bản, hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện tương đối hoàn chỉnh. 
Lưới điện hạ áp, trung áp được phân bổ hợp lý thuận tiện cho việc cung cấp 
điện cho khu vực nông thôn. Lưới điện hạ áp đã cung cấp đến 100% các hộ 
trên địa bàn huyện. 
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Đến năm 2020, diện tích đất công trình năng lượng là 6,21 ha, chiếm 
0,09 % tổng diện tích đất phi nông nghỉệp, thực tăng 0,53 ha so với hiện trạng 
để quy hoạch xây dựng các trạm biến áp tại các xã: Đại Đồng, Ngũ Kiên, Vân 
Xuân, Vĩnh Sơn và Yên Bình. 

Đất bưu chính viễn thông 

Diện tích đất bưu chính viễn thông tăng 0,16 ha so với năm 2016, diện 
tích tăng được lấy từ đất lúa nước để quy hoạch điểm bưu điện của các xã Yên 
Bình, Vĩnh Sơn và Tân Tiến. 

Đến năm 2020, diện tích đất bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện là 
1,08 ha, chiếm 0,01 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

Đất y tế 

Vĩnh Tường có một mạng lưới y tế khá hoàn chỉnh với 01 bệnh viện đa 
khoa và 29 trạm y tế xã, thị trấn. Tuy nhiên, do nhu cầu về chăm sức khỏe ngày 
càng cao, nên diện tích đất y tế được quy hoạch thêm như sau: 

- Mở rộng trạm y tế xã Lũng Hòa, diện tích 0,28 ha; 

- Mở rộng trạm y tế xã Tân Tiến với diện tích 0,28 ha; 

- Mở rộng trạm y tế xã Việt Xuân, diện tích 0,20 ha; 

- Mở rộng trạm y tế xã Vân Xuân với diện tích 0,15 ha; 

- Quy hoạch trạm y tế xã Nghĩa Hưng, diện tích 0,10 ha. 

Đồng thời trong giai đoạn quy hoạch đất y tế cũng chuyển 0,87 ha sang 
mục đích khác, cụ thể: đất ở nông thôn 0,10 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
0,77 ha. 

Đến năm 2020, diện tích đất y tế là 9,09 ha, chiếm 0,14% diện tích đất 
phi nông nghiệp. 

(Chi tiết quy hoạch đất cơ sở y tế đến năm 2020 được thể hiện trong phụ biểu 01) 

Đất cơ sở giáo dục đào tạo 

Đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên học sinh trên địa bàn huyện, 
trong giai đoạn quy hoạch, diện tích đất cơ sở giáo dục - đào tạo thực tăng 
30,53 ha so với năm 2016 trong đó: 

Tăng 31,04 ha từ các loại đất: đất trồng lúa 23,77 ha; đất trồng cây hàng 
năm còn lại 3,41 ha; đất nuôi trồng thủy sản 3,67 ha; đất giao thông 0,19 ha. 

Giảm 0,51 ha do chuyển sang đất tôn giáo tín ngưỡng. 
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Đến năm 2020, diện tích đất cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện là 
123,46 ha, chiếm 1,94 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

Danh mục quy hoạch chi tiết các công trình giáo dục đến năm 2020 

trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được thể hiện trong phụ biểu 01 

Đất thể dục, thể thao 

Nhằm phục vụ nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của người dân, đảm bảo 
các xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất thể 
dục thể thao tăng 18,19 ha so với năm 2016, để quy hoạch các công trình:  

+ Quy hoạch sân vận động thị trấn Thổ Tang 1,50 ha; 

+ Quy hoạch sân thể thao Tứ Trưng 1,00 ha; 

+ Sân thể thao các thôn: Đại Định, Cao Xá xã Cao Đại, diện tích 0,20 
ha; 

+ Quy hoạch sân thể thao xã Chấn Hưng 1,00 ha; 

+ Quy hoạch sân thể thao xã và thôn Nội xã Kim Xá, tổng diện tích 2,64 
ha; 

+ Quy hoạch bể bơi xã Lý Nhân diện tích 0,30 ha; 

+ Quy hoạch sân thể thao xã Nghĩa Hưng 1,00 ha; 

+ Quy hoạch sân thể thao xã Ngũ Kiên 1,00 ha; 

+ Sân vận động xã Lũng Hòa 1,00 ha; 

+ Sân vận động xã Tân Tiến 1,00 ha; 

+ Sân thể thao các thôn: Phú Thứ A+B, Phú Trưng A+B+C, Thạch 
Ngõa + Xóm Dơi + Phú Hạnh, Xóm Lâm + Xóm Mới - xã Thượng Trưng với 
tổng diện tích 1,60 ha; 

+ Quy hoạch bể bơi thôn Phù Chính và sân thể thao thôn Thượng diện 
tích 0,25 ha; 

+ Sân vận động xã Vĩnh Ninh, diện tích 1,20 ha; 

+ Sân vận động xã Vĩnh Thịnh, diện tích 1,30 ha; 

+ Sân vận động xã Vĩnh Sơn, diện tích 1,70 ha; 

+ Quy hoạch sân vận động xã và sân thể thao thôn Phủ Yên 1 - xã Yên 
Lập với tổng diện tích 1,50 ha. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ: đất trồng lúa 12,85 ha; đất trồng cây 
hàng năm 2,64 ha; đất nuôi trồng thủy sản 2,20 ha; đất giao thông 0,50 ha. 
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Đến năm 2020, diện tích đất thể thao trên địa bàn huyện là 36,18 ha, 
chiếm 0,57 % diện tích đất phi nông nghiệp. 

(Chi tiết quy hoạch đất thể thao được thể hiện trong phụ biểu 01) 

Đất chợ 

Quy hoạch lại chợ nông thôn, đổi mới hình thức quản lý chợ và các 
điểm giao lưu, tạo điều kiện cho thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện đang 
trong tiến trình phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn quy hoạch, phát triển chợ 
trên cơ sở nâng cấp hệ thống chợ hiện có, xóa dần các chợ tạm. 

Để đáp ứng nhu cầu trên, diện tích đất chợ đến năm 2020 được bố trí sử 
dụng là 106,58 ha chiếm 1,67 % diện tích đất phi nông nghiệp, tăng 98,88 ha 
so với năm 2016. Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất: Đất lúa nước 
51,65 ha; đất trồng cây hàng năm còn lại 14,63 ha; đất nuôi trồng thủy sản 
26,10 ha; đất giao thông 3,80 ha; đất thủy lợi 2,70 ha.  

Danh mục một số chợ quy hoạch như sau: 

- Quy hoạch chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, hệ thống kho vận tại 3 
xã Lũng Hòa, Tân Tiến, Yên Lập với diện tích thực hiện giai đoạn 1 từ nay 
đến năm 2020 là 86,00 ha. 

- Quy hoạch mở rộng chợ Giang tại thị trấn Thổ Tang, diện tích 0,57 ha; 

- Mở rộng chợ Bồ Sao, diện tích 1,00 ha; 

- Mở rộng chợ Kiệu xã Chấn Hưng diện tích 0,84 ha; 

- Quy hoạch chợ xã Lý Nhân diện tích 0,30 ha; 

- Mở rộng chợ xã Nghĩa Hưng diện tích 0,51 ha; 

- Mở rộng chợ Phú Đa diện tích 0,25 ha; 

- Quy hoạch chợ Vòng và các khu phụ cận xã Tuân Chính 9,13 ha. 

- Mở rộng chợ xã Vân Xuân 0,09 ha; 

- Quy hoạch chợ Đồng Lấm và Đồng Đình xã Yên Lập 0,2 ha. 

 (Chi tiết quy hoạch đất chợ đến năm 2020 được thể hiện trong phụ biểu 01) 

 h. Đất di tích lịch sử văn hóa 

Với mục tiêu giữ gìn nguyên vẹn và đầy đủ các di tích đã và đang 
được xếp hạng, không bị xuống cấp, tổn thất hoặc bị hủy hoại. Bảo tồn các 
giá trị của thiên nhiên, giá trị kiến trúc của khu di tích; nghiêm cấm việc khai 
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thác nguyên liệu trong khu vực di tích. Trong giai đoạn quy hoạch, diện tích 
đất di tích lịch sử văn hóa tăng 7,55 ha so với năm 2016, từ các loại đất sau:  

- Đất lúa nước 2,33 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm còn lại 5,22 ha; 

Danh mục quy hoạch các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện: 

- Mở rộng khu di tích Bác Hồ về thăm tại xã Bình Dương diện tích 2,00 ha; 

- Quy hoạch mở rộng khu di tích đền Ngòi xã Lũng Hòa diện tích 0,52 ha; 

- Mở rộng  khu di tích Gò Gạo tại xã Thượng Trưng với diện tích 0,05 ha; 

- Mở rộng miếu Tây Lư xã Thượng Trưng với diện tích 0,06 ha; 

- Cụm di tích lịch sử văn hóa Diệm Xuân xã Việt Xuân 2,00 ha; 

- Tôn tạo và phát huy giá trị đến Ngự Dội xã Vĩnh Ninh, diện tích 2,70 ha; 

- Mở rộng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Lê Xoay tại xã Bồ Sao, diện tích 
0,22 ha. 

Vậy, đến cuối năm 2020, diện tích đất di tích lịch sử văn hóa là 14,04 
ha, chiếm 0,10 % diện tích đất tự nhiên. 

 i. Đất bãi thải xử lý chất thải 

Hiện nay môi trường là vấn đề đặc biệt quan trọng chính vì vậy, đến 
năm 2020 trên địa bàn mỗi thôn cần có 01 điểm thu gom chất thải với quy mô 
diện tích 0,05 - 0,2 ha; phấn đấu diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải bình 
quân trên đầu người dân toàn huyện đạt từ 1,0 - 1,5 m2/người dân vào năm 
2020. Để đạt được mục tiêu trên, trong giai đoạn quy hoạch, diện tích đất xử 
lý, chôn lấp rác thải cần phải có thêm 29,45 ha so với năm 2016 để quy hoạch 
các công trình sau: 

Các điểm thu gom rác tại các xã, thị trấn: Thổ Tang 2,27 ha; TT Vĩnh 
Tường 0,30 ha; TT Tứ Trưng 0,60 ha; Cao Đại 0,50 ha; Chấn Hưng 0,22 ha; 
Kim Xá 11,66 ha; Lũng Hòa 0,25 ha; Ngũ Kiên 1,18 ha; Nghĩa Hưng 0,15 ha; 
Phú Thịnh 0,25 ha; Tam Phúc 0,50 ha; Tân Cương 5,40 ha; Tân Tiến 1,40 ha; 
Thượng Trưng 0,90 ha; Vân Xuân 0,34 ha; Việt Xuân 0,30 ha; Vĩnh Ninh 0,55 
ha; Vĩnh Sơn 0,25 ha; Vĩnh Thịnh 0,30 ha; Vũ Di 0,25 ha; Yên Bình 0,32 ha; 
Yên Lập 1,56 ha. 

Diện tích tăng thêm được lấy từ các loại đất: 

- Đất trồng lúa 7,94 ha; 

- Đất trồng cây hàng năm còn lại 13,09 ha; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản 8,42 ha; 

Vậy, đến năm 2020, diện tích đất bãi thải xử lý chất thải là 36,20 ha, 
chiếm 0,25 % tổng diện tích đất tự nhiên.  

(Chi tiết quy hoạch đất xử lý chôn lấp chất thải được thể hiện trong phụ biểu 01) 

 k. Đất tôn giáo, tín ngưỡng 

Tôn giáo, tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, 
là sự tôn trọng thực tế khách quan và trách nhiệm bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng tôn giáo, thỏa mãn nhu cầu của người dân. Trong giai đoạn quy 
hoạch, diện tích đất tôn giáo tín ngưỡng tăng 11,66 ha so với năm 2016, để 
quy hoạch các công trình sau: 

+ Quy hoạch đình Tứ Trưng diện tích 0,22 ha; 

+ Mở rộng chùa Tùng Vân, đền thờ Nguyễn Thái Học tại thị trấn Thổ 
Tang với tổng diện tích 1,31 ha; 

+ Quy hoạch chùa An Tự xã An Tường, diện tích 0,15 ha; 

+ Tôn tạo chùa Kỳ Lân xã Bình Dương, diện tích 0,60 ha; 

+ Mở rộng chùa Bảo Ân, đền Đuông tại xã Bồ Sao với tổng diện tích 
1,20 ha; 

+ Mở rộng chùa An Phú xã Chấn Hưng, diện tích 0,03 ha; 

+ Quy hoạch chùa Thiên Phúc xã Đại Đồng, diện tích 0,20 ha; 

+ Quy hoạch quán thờ Thành Hoàng Làng xã Nghĩa Hưng 0,05 ha; 

+ Mở rộng chùa Bàn Mạch xã Lý Nhân, diện tích 0,07 ha; 

+ Mở rộng chùa Thiên Phúc xã Ngũ Kiên, diện tích 0,53 ha; 

+ Mở rộng chùa Phú Đa và miếu Yên Định diện tích 0,16 ha; 

+ Mở rộng đình Thượng Lạp xã Tân Tiến 0,32 ha; 

+ Quy hoạch Bia Văn chỉ, mở rộng chùa Bảo Quang, chùa Phú Trưng 
và khôi phục miếu cũ xã Thượng Trưng với tổng diện tích 0,86 ha; 

+ Mở rộng chùa Hoa Dương và chùa Thanh Xuân và mở rộng đình 
Đông xã Tuân Chính tổng diện tích 0,30 ha; 

+ Mở rộng chùa Thiên Phúc xã Vân Xuân, diện tích 0,34 ha; 

+ Mở rộng khuôn viên chùa Dầu xã Việt Xuân, diện tích 0,09 ha; 

+ Quy hoạch mới chùa Huê Hương Tự tại xã Vĩnh Ninh, diện tích 0,25 ha; 
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+ Quy hoạch thiền viện tại xã Vĩnh Thịnh diện tích 3,0 ha; 

+ Tôn tạo, mở rộng chùa Già Du xã Vĩnh Sơn diện tích 0,50 ha; 

+ Mở rộng chùa Yên Nhiên và chùa Vũ Di tổng diện tích 0,73 ha; 

+ Mở rộng đền Ba Làng, chùa Linh Sơn, chùa Thái Bình xã Yên Lập, 
diện tích 0,25 ha. 

Diện tích đất tăng thêm được lấy từ: 

+ Đất trồng lúa 5,64 ha; Đất trồng cây hàng năm còn lại 4,02 ha; Đất 
nuôi trồng thủy sản 0,35 ha; Đất cơ sở văn hóa 0,03 ha; Đất giáo dục và đào 
tạo 0,51 ha; Đất ở nông thôn 0,25 ha; Đất trụ sở cơ quan 0,36 ha.  

Vậy, đến năm 2020, diện tích tôn giáo tín ngưỡng là 38,13 ha, chiếm 
0,26 % tổng diện tích đất tự nhiên. 

 l. Đất nghĩa trang, nghĩa địa 

Trong kỳ quy hoạch, bố trí thêm 45,26 ha để mở rộng hoặc làm mới các 
nghĩa trang, nghĩa địa đáp ứng nhu cầu đất chôn cất trên địa bàn toàn huyện. 
Diện tích đất tăng thêm nói trên được lấy từ đất trồng lúa 24,38 ha; đất trồng 
cây hàng năm còn lại 19,15 ha; đất trồng cây lâu năm 1,10 ha; đất nuôi trồng 
thủy sản 0,15 ha; đất phát triển hạ tầng 0,48 ha. 

Danh mục một số công trình quy hoạch như sau: 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân TT Vĩnh Tường 1,00 ha; 

- Quy hoạch nghĩa địa tại thị trấn Thổ Tang 3,59 ha (nằm trong quy 
hoạch khu trung tâm thị trấn Thổ Tang); 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân TT Tứ Trưng 0,50 ha; 

- Quy hoạch nghĩa địa thôn Bích Chu, xã An Tường 0,50 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Bình Dương với tổng diện 
tích 1,07 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Bồ Sao diện tích 4,77 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa xã Cao Đại 0,89 ha; 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Vĩnh Lại, Yên Nội, Sơn Kiệu tại xã 
Chấn Hưng 0,7 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Đại Đồng 1,70 ha 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa tại xã Kim Xá 1,59 ha; 

- Quy hoạch mở rộng + mở mới các nghĩa địa tại xã Lũng Hòa 3,81 ha; 
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- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Lý Nhân 1,30 ha 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Nghĩa Hưng 1,33 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Ngũ Kiên 1,50 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Phú Thịnh 0,46 ha; 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa tại xã Tam Phúc 0,50 ha; 

- Quy hoạch mở rộng + mở mở mới các nghĩa địa tại xã Tân Tiến 4,31 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Thượng Trưng 1,20 ha; 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa tại xã Vân Xuân 0,60 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Việt Xuân 3,70 ha; 

- Quy hoạch mở rộng + mở mới nghĩa địa xã Vĩnh Ninh 1,26 ha; 

- Quy hoạch mở rộng nghĩa địa tại xã Vĩnh Thịnh 2,20 ha; 

- Quy hoạch nghĩa trang liệt sỹ và mở rộng các nghĩa địa tại xã Vĩnh 
Sơn 2,73 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Vũ Di 1,40 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Yên Bình 1,80 ha; 

- Quy hoạch mở rộng các nghĩa địa tại xã Yên Lập 1,35 ha; 

Vậy, đến năm 2020, diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa là 133,41 ha, 
chiếm 0,93 % tổng diện tích đất tự nhiên. 

(Chi tiết quy hoạch đất nghĩa trang nghĩa địa  được thể hiện trong phụ biểu 01) 

m. Đất sinh hoạt cộng đồng 

Trong thời gian tới, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và đạt 
được những chỉ tiêu nông thôn mới đã đề ra, tiến hành xây dựng 100% nhà 
văn hóa thôn trên địa bàn các xã, thị trấn. Đến năm 2020, diện tích đất văn hóa 
tăng 20,63 ha lấy từ đất lúa 9,55 ha; đất trồng cây hàng năm 2,10 ha, đất nuôi 
trồng thủy sản 8,43 ha, đất giao thông 0,30 ha, đất thủy lợi 0,25 ha. 

Danh mục một số công trình sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện 
Vĩnh Tường giai đoạn 2016 - 2020: 

(Lưu ý: Danh mục bao gồm cả các công trình đã thực hiện việc thu hồi, 

bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa có quyết định giao đất của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền) 
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- Quy hoạch cung thiếu nhi huyện Vĩnh Tường tại xã Vũ Di, diện tích 
1,10 ha; 

- Mở rộng nhà văn hóa Cầu Quan và Yên Cát - TT Vĩnh Tường với 
tổng diện tích 0,15 ha; 

- Quy hoạch mới nhà văn hóa khu trung tâm và nhà văn hóa Đồng Cả 
tại TT. Thổ Tang tổng diện tích 0,65 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa khu 5 - thị trấn Tứ Trưng 0,22 ha; 

- Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa các thôn: 
Thủ Độ, Kim Đê, Cam Giá tại xã An Tường, diện tích 1,80 ha; 

- Quy hoạch cụm văn hóa và nhà văn hóa các thôn Hà Trì, Ngọc Động 
xã Bình Dương, diện tích 0,49 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Đại Định, Cao Xá, Tô Thế Huy, Phú 
Thị - xã Cao Đại, diện tích 0,30 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Nội, Nha, Thành Công, thôn Khoát, 
thôn Quyết Tiến - xã Chấn Hưng, diện tích 0,25 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa thôn 3, thôn 5, thôn 7 xã Đại Đồng, diện tích 
0,15 ha; 

- Quy hoạch khu thiết chế văn hóa thể thao xã Lũng Hòa 1,35 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Chùa, Cuối, Nghĩa Lập, Chợ, Đình, 
Sen và thôn Vỡ xã Nghĩa Hưng, diện tích 0,74 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Mới, Hồi Cương, Chung 1, Chung 2, 
An Thọ, thôn Đông và thôn Tân An xã Ngũ Kiên, diện tích 0,42 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn Bảo Trưng, Tam Dinh, Thượng, thôn 
Trung xã Phú Đa, diện tích 0,17 ha; 

- Quy hoạch khu trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Thịnh 1,13 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Phù Cốc, Quảng Cư, xóm Trong - xã 
Tam Phúc, diện tích 0,15 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn Mới, Thượng Lạp, thôn 
Nội xã Tân Tiến, diện tích 0,44 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn Phú Trưng A, Xóm Mới B, Thọ 
Trưng, Phú Hạnh, Xóm Dơi và khu vui chơi giải trí đầm Tiền Đình - xã 
Thượng Trưng với tổng diện tích 0,77 ha; 
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- Quy hoạch nhà văn hóa thôn Phù Chính và Trung tâm văn hóa thanh 
thiếu niên tại xã Tuân Chính, diện tích 1,85 ha; 

- Quy hoạch trung tâm văn hóa thể thao xã và nhà văn hóa các thôn: 
Húc 1, Húc 3, Húc 4, thôn Bắc, thôn Trại, thôn Chùa tại xã Vân Xuân, diện 
tích 1,75 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Phượng Lâu, Việt Hưng, Việt An xã 
Việt Xuân, diện tích 0,60 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Hậu Lộc, Xuân Chiểu, Kim Xa, Duy 
Bình xã Vĩnh Ninh, diện tích 0,53 ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn: Hoàng Xá Đình, An 
Thượng, thôn Hệ, thôn Liễu, Trại Trì, An Hạ và thôn Khách nhi Ngược - xã 
Vĩnh Thịnh, diện tích 0,06 ha; 

- Quy hoạch khu vui chơi dân gian và khuân viên cây xanh khu ao 
tượng đài, khuân viên cây xanh thôn 1+4 và thôn 2+3 tại xã Vĩnh Sơn với tổng 
diện tích 2,59 ha; 

- Quy hoạch khu trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Bình diện tích 1,00 
ha; 

- Quy hoạch nhà văn hóa các thôn: Phủ Yên 1, Phủ Yên 2, Phủ Yên 3, 
Phủ Yên 4, Hạc Đình, Hội Chữ, Bến Cả, Đồi Me xã Yên Lập, diện tích 0,50 ha. 

(Chi tiết quy hoạch đất sinh hoạt cộng đồng đến năm 2020  

được thể hiện trong phụ biểu 01) 

Đến năm 2020, diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 40,18 ha, chiếm 
0,28 % diện tích đất tự nhiên. 

 n. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 

Đến năm 2020 diện tích đất sông suối và mặt nước chuyên dùng trên 
địa bàn huyện là 819,19 ha chiếm 5,69% tổng diện tích đất tự nhiên giảm 
32,90 ha so với hiện trạng do chuyển sang đất cụm công nghiệp 2,00 ha; đất 
thủy lợi 30,90 ha. 

 o. Đất phi nông nghiệp khác 

Đến năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp khác trên địa bàn huyện là 
4,42 ha chiếm 0,03 % tổng diện tích đất tự nhiên, giữ nguyên so với hiện trạng. 

 p. Đất ở đô thị 

Đến năm 2020, diện tích đất ở đô thị thực tăng 208,04 ha trong đó: 
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 - Biến động tăng là 209,62 ha được lấy từ các loại đất: đất trồng lúa 
176,46 ha; đất trồng cây hàng năm còn lại 9,84 ha; đất nuôi trồng thủy sản 
18,64 ha; đất giao thông 3,28 ha; đất thủy lợi 1,40 ha. 

Diện tích tăng thêm để quy hoạch các công trình sau: 

+ Khu Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn tại các xã, thị trấn: 
Thổ Tang, Thượng Trưng, Vĩnh Sơn, TT Vĩnh Tường, diện tích 115,00 ha; 

+ Quy hoạch khu dân cư mới thị trấn Thổ Tang, tổng diện tích 89,30 ha; 

+ Quy hoạch đất ở tại các vị trí: Khu nhà ở Bắc Cường (giáp cụm công 
nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa), Đồng Ca, Cầu Gạch, Cổng ải - Giữa đồng, nhà 
nghe trên - nhà nghe dưới, nhà Gạo, nhà Ngưng, khu dân cư Tư Liệu - sau 
Chùa tại TT Thổ Tang với tổng diện tích 18,94 ha; 

+ Quy hoạch đất ở thị trấn Tứ Trưng tại các vị trí: đồng Cửa Mương, 
khu đấu giá phục vụ xây dựng hạ tầng khu đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, khu Lỗ Gạch, khu Cổng Dầu, khu sau Chùa - Lò Vàng và khu đầu cổng 
với tổng diện tích 45,22 ha. 

+ Quy hoạch đất ở thị trấn Vĩnh Tường tại các vị trí: Đầu Kho, Sau Lấp 
- Sau Cả - Sau giữa - Sau Con - ao cá bờ hồ, Đồng Tim, Đội Cấn, Phạ Hạ - 
Nhật Tân, khu gia công, ao ven làng tổ dân phố Nhật Tân, đồng Lỗ Ngõa, khu 
cầu Quan, khu Đồng Trại và đồng Cửa thôn Yên Cát với tổng diện tích là 
22,06 ha. 

(Chi tiết quy hoạch đất ở đô thị huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 được 

thể hiện trong phụ biểu 01) 

- Đồng thời trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất ở đô thị giảm 1,58 
ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng. 

Vậy, đến năm 2020, diện tích đất ở đô thị là 367,97 ha, chiếm 2,56 % 
tổng diện tích đất tự nhiên. 

 q. Đất ở nông thôn 

Đến năm 2020, diện tích đất ở nông thôn thực tăng là 323,74 ha so với 
năm 2016 do biến động như sau: 

- Tăng 323,99 ha lấy từ các loại đất: đất lúa nước 189,04 ha; đất trồng 
cây hàng năm 70,60 ha; đất cây lâu năm 2,20 ha; đất nuôi trồng thủy sản 58,99 
ha; đất văn hóa 0,47 ha; đất y tế 0,10 ha; đất giao thông 1,39 ha; đất thủy lợi 
1,20 ha. 

- Giảm 0,25 ha do chuyển sang: đất tôn giáo, tín ngưỡng 0,25 ha. 
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Vậy, đến năm 2020, diện tích đất ở nông thôn trên địa bàn huyện Vĩnh 
Tường là 1.372,87 ha, chiếm 9,53 % tổng diện tích đất tự nhiên. 

Danh mục quy hoạch đất ở nông thôn như sau: 

- QH đất ở tại xã An Tường với diện tích 2,82 ha; 

- QH đất ở tại xã Bình Dương với diện tích 11,77 ha; 

- QH đất ở tại xã Bồ Sao với diện tích 5,59 ha; 

- QH đất ở tại xã Cao Đại với diện tích 6,28 ha; 

- QH đất ở tại xã Chấn Hưng với diện tích 35,63 ha; 

- QH đất ở tại xã Đại Đồng với diện tích 9,90 ha; 

- QH đất ở tại xã Kim Xá với diện tích 9,45 ha; 

- QH đất ở tại xã Lũng Hòa với diện tích 15,19 ha; 

- QH đất ở tại xã Lý Nhân với diện tích 5,64 ha; 

- QH đất ở tại xã Nghĩa Hưng với diện tích 8,27 ha; 

- QH đất ở tại xã Ngũ Kiên với diện tích 7,65 ha; 

- QH đất ở tại xã Phú Đa với diện tích 3,47 ha; 

- QH đất ở tại xã Phú Thịnh với diện tích 4,99 ha; 

- QH đất ở tại xã Tam Phúc với diện tích 7,32 ha; 

- QH đất ở tại xã Tân Cương với diện tích 2,11 ha; 

- QH đất ở tại xã Tân Tiến với diện tích 18,67 ha; 

- QH đất ở tại xã Thượng Trưng với diện tích 13,60 ha; 

- QH đất ở tại xã Tuân Chính với diện tích 4,42 ha; 

- QH đất ở tại xã Vân Xuân với diện tích 9,83 ha; 

- QH đất ở tại xã Việt Xuân với diện tích 11,67 ha; 

- QH đất ở tại xã Vĩnh Ninh với diện tích 3,84 ha; 

- QH đất ở tại xã Vĩnh Sơn với diện tích 4,32 ha; 

- QH đất ở tại xã Vĩnh Thịnh với diện tích 12,02 ha; 

- QH đất ở tại xã Vũ Di với diện tích 8,36 ha; 

- QH đất ở tại xã Yên Bình với diện tích 8,95 ha; 

- QH đất ở tại xã Yên Lập với diện tích 17,20 ha. 

 (Chi tiết quy hoạch đất ở nông thôn huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 

được thể hiện trong phụ biểu 01) 
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Bảng 6: Diện tích, cơ cấu đất phi nông nghiệp đến năm 2020 

STT Loại đất Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   14.400,30 100,00 

 Đất phi nông nghiệp PNN 6.370,51 44,24 

1 Đất quốc phòng CQP 16,09 0,11 

2 Đất an ninh CAN 4,71 0,03 

3 Đất khu công nghiệp SKK 131,00 0,91 

4 Đất khu chế xuất SKT   

5 Đất cụm công nghiệp SKN 186,99 1,30 

6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 203,05 1,41 

7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 543,54 3,77 

8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS   

9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

DHT 2.397,86 16,65 

10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa  DDT 14,04 0,10 

11 Đất danh lam thắng cảnh DDL   

12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 36,20 0,25 

13 Đất ở tại nông thôn ONT 1.372,87 9,53 

14 Đất ở tại đô thị ODT 367,97 2,55 

15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan  TSC 27,80 0,19 

16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 4,19 0,03 

17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG   

18 Đất cơ sở tôn giáo TON 13,53 0,09 

19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 133,41 0,92 

20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 25,39 0,17 

21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 40,18 0,28 

22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5,38 0,04 

23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 24,60 0,17 

24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 675,56 4,69 

25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 143,63 0,99 

26 Đất phi nông nghiệp khác  PNK 4,42 0,03 

 2.2.2.3. Đất chưa sử dụng 

Hiện tại, diện tích đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện còn ít, khoảng 
16,82 ha, trong giai đoạn quy hoạch diện tích đất này sẽ giữ nguyên so với 
hiện trạng. 
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III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 3.1. Đánh giá tác động về kinh tế 

- Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm: 11-12%. Trong 
đó: Công nghiệp - Xây dựng: 14-15%; Dịch vụ: 12-13%; Nông nghiệp - Lâm 
nghiệp - Thủy sản: 2-2,5%        

- Cơ cấu giá trị sản xuất: Công nghiệp-Xây dựng: 54,8%; Dịch vụ: 
31,8%; Nông nghiệp- Lâm nghiệp- Thủy sản: 13,4%. 

- Đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng. 

- Mỗi năm có khoảng từ 2.800- 3.000 lao động có việc làm mới. 

- Mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm từ 0,01-0,015%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới hằng năm từ 0,5 - 0,7% . 

 3.2. Đánh giá tác động về thu nhập và mức sống 

Phương án điều chỉnh sử dụng đất đã bám sát định hướng sản xuất nông 
nghiệp thời kỳ 2016 - 2020 với cơ chế chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất khá toàn 
diện. Qua đó nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp lên 71,57 triệu 
đồng đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ. 

Thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn thông qua bố trí quỹ 
đất cho hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn nhằm nâng 
cao mức hưởng thụ phúc lợi vùng nông thôn, giảm dần chênh lệch giữa nông 
thôn và thành thị theo hướng đô thị hoá nông thôn. Cụ thể: đường ô tô đến 100% 
trung tâm xã, 100% hộ sử dụng điện, 100% hộ sử dụng nước sạch, 100% thôn có 
nhà văn hoá, nâng tỷ lệ học sinh tiểu học đi học đúng tuổi trên 98%. 

Nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46 triệu đồng theo 
giá hiện hành. 

3.3. Đánh tác động của phương án quy hoạch sử dụng đất đối với 
việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân phải 
di dời chỗ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích 
sử dụng đất. 

 Phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã tính toán nhu cầu về đất ở tại 
nông thôn, đô thị đáp ứng tốt yêu cầu của người dân về giải quyết quỹ đất ở 
tăng thêm. 

 Bên cạnh đó, hiện nay các khu dân cư đô thị trong huyện cũng đang kêu 
gọi đầu tư các khu ở với quỹ đất khá lớn nên sẽ giải quyết được nhu cầu về 
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nhà ở cho người dân khu vực trung tâm huyện. Riêng khu vực nông thôn gần 
như đã phủ kín quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, trong đó có bố trí cụ 
thể từng cụm, tuyến, khu dân cư nông thôn cụ thể, đáp ứng tốt nhu cầu dãn 
dân trong tương lại. 

     Với quỹ đất sản xuất nông nghiệp còn lớn và phân bố tập trung nên 
phần lớn vị trí xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình 
công cộng đều chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp nên hạn chế được việc đền 
bù, giải tỏa nhà dân, tiết kiệm nguồn ngân sách lớn cho địa phương, đồng thời 
hạn chế việc tái định cư do giải tỏa gây bất ổn định đời sống của người dân.  

 3.4. Đánh giá việc bảo tồn các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh 

 Theo phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, các di tích lịch sử -
văn hóa, danh lam thắng cảnh được tạo quỹ đất để xây dựng, bảo vệ, tôn tạo, đã 
bố trí một quỹ đất hợp lý để duy tu, bảo tồn các di tích lịch sử và phát triển các 
danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Diện tích đất di tích, danh lam thắng 
cảnh của tỉnh được điều chỉnh tăng thêm 11,66 ha góp phần phát huy giá trị các 
di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển du lịch. 
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Phần IV 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤTNĂM ĐẦU KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

 Do phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh chưa được 
Chính phủ phê duyệt, vì vậy để có cơ sở thực hiện việc thu hồi, cho phép 
chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho thuê đất để triển khai các công 
trình dự án trong năm 2017, trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài nguyên - Môi 
trường tại Văn bản số 2634/STNMT-CCQLĐĐ ngày 12/12/2016 “về việc 

thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế 
hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, 
UBND huyện đã xây dựng phương án Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 theo 
đúng trình tự quy định tại Điều 62 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hiện nay phương án đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 21/3/2017. 
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PHẦN V 
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

 I. GIẢI PHÁP BẢO VỆ, CẢI TẠO ĐẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 1.1. Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao năng 
lực quản lý về môi trường cho hệ thống tổ chức trong lĩnh vực môi trường 

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đất nói 
riêng và môi trường nói chung trên địa bàn huyện. Xây dựng chương trình 
quản lý môi trường, bao gồm các nội dung về hoàn thiện việc nâng cao năng 
lực quản lý bảo vệ môi trường; chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững; quản lý thẩm định đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quản lý môi trường nông nghiệp và nông 
thôn, đô thị và các khu dân cư tập trung; quản lý chất thải y tế độc hại, quản lý 
đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; quản lý môi trường các nguồn tài 
nguyên như: nước, đất, không khí. 

 1.2. Tăng cường hoạt động giám sát môi trường 

- Bổ sung lực lượng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng, cơ cấu về 
chuyên môn đáp ứng nhu cầu giám sát chặt chẽ môi trường. Tăng cường ứng 
dụng các công nghệ và thiết bị đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá các yếu tố 
môi trường. Khẩn trương ứng dụng công nghệ và thiết bị tin học để nâng cao 
năng lực kiểm tra, giám sát và phổ biến các quy định về môi trường đến đối 
tượng giám sát và quản lý. 

- Giám sát kỹ phần đánh giá môi trường và giải pháp xử lý chất thải, 
nước thải trong các dự án đầu tư và trong các quy hoạch phát triển các ngành, 
nhất là các ngành có nguy cơ gây ô nhiễm, kiên quyết loại bỏ các dự án không 
đáp ứng yêu cầu về môi trường. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể 
gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. 

- Giám sát kỹ quá trình triển khai các dự án khai thác vật liệu xây dựng 
để đảm bảo khai thác có hiệu quả nhưng phải hạn chế tác động xấu đến môi 
trường, về phục hồi môi trường và hoàn nguyên sau khai thác. 

- Có mức phạt đủ sức răn đe các cơ sở cố ý vi phạm các quy định về bảo 
vệ môi trường. 

- Để công tác giám sát hoạt động có nề nếp, hiệu quả cần xây dựng 
chương trình giám sát môi trường, bao gồm: giám sát các nguồn thải; giám sát 
quản lý sử dụng nước ngầm; giám sát hệ sinh thái và đa dạng sinh học… 
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 II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

 2.1. Giải pháp chính sách 

Vận dụng và ban hành chính sách đồng bộ trên nhiều mặt, nhiều lĩnh 
vực với mức ưu đãi đặc biệt. Mặt khác phải tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt 
thủ tục, cấp phép, vay vốn… Chính quyền các cấp tích cực tháo gỡ những khó 
khăn vướng mắc, xử lý kịp thời những kiến nghị hợp lý, đúng pháp luật để 
khuyến khích, tạo tâm lý thoải mái thu hút các nhà đầu tư. Trong đó, coi trọng 
một số cơ chế, chính sách sau: 

- Chính sách hỗ trợ và thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 
để đầu tư phát triển các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và 
phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục- đào tạo, văn hoá, thể 
dục thể thao... 

- Chính sách giao đất, quy chủ cụ thể cho từng thửa đất trên cơ sở cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng chủ sử dụng, từng thửa đất; mở 
rộng và củng cố quyền của người được giao đất, thuê đất. 

- Chính sách đầu tư ổn định cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất từ tỉnh đến xã để đảm bảo chất lượng, kịp thời và nâng cao khả 
năng thực hiện. 

- Cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái 
định cư, đào tạo ngành nghề cho những người bị thiếu đất hoặc mất đất sản 
xuất nông nghiệp, gắn việc chuyển đổi đất đai với chuyển đổi lao động, đặc 
biệt ưu tiên đối với những vùng phải chuyển nhiều đất nông nghiệp sang đất 
phi nông nghiệp. 

- Huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước, sự hỗ trợ của tỉnh để đầu tư cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 
kinh tế - xã hội. Phát triển hạ tầng phải gắn với khai thác quỹ đất liền kề để điều 
tiết chênh lệch giá đất do Nhà nước đầu tư. 

- Tăng cường các nguồn thu từ đất thông qua giao đất, cho thuê đất và 
chuyển mục đích sử dụng đất và đặc biệt là dành nhiều quỹ đất thích hợp cho 
đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ cho công 
tác quản lý đất đai. 

- Chính sách khuyến khích áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 2.2. Giải pháp về vốn 

Để có thể thực hiện tốt phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trước 
hết cần phải bảo đảm nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất. 
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Giải pháp huy động vốn đầu tư từ tất cả các nguồn: nguồn vốn ngân sách, vốn 
ngân sách vay, ODA, vốn doanh nghiệp, vốn tín dụng ngân hàng, nguồn vốn 
tư nhân và dân cư… Nguồn vốn ngân sách thường hạn chế và chỉ dành tập 
trung cho các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, do đó trong việc huy động 
vốn cần thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi 
về thuế, về giá và thời gian thuê đất…. Thu hút các thành phần kinh tế trong, 
ngoài tỉnh và quốc tế đầu tư phát triển Vĩnh Tường.  

- Đẩy mạnh đầu tư theo phương thức sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng 
cơ sở hạ tầng. Nhà nước giao và đấu giá đất tại các khu vực khác nhau để tạo 
vốn xây dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm tiếp tục phát 
triển quỹ đất.  

 2.3. Tăng cường nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý đất đai 

- Xây dựng giải pháp và lộ trình nâng cao năng lực cho cán bộ ngành tài 
nguyên và môi trường từ cấp huyện đến cấp xã để có đủ khả năng thực hiện, 
thanh tra, giám sát và xử lý những vi phạm trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất. 

- Bổ sung đủ nhân sự có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm đáp ứng 
yêu cầu quản lý cho các cấp để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng với 
lực lượng cán bộ tài nguyên - môi trường cấp xã, cần có chính sách ổn định để 
tăng tính chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng biến động lớn về nhân sự. 

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị hỗ trợ chuyên ngành, đặc biệt là đưa 
công nghệ thông tin vào quản lý đất đai. Mở các lớp tập huấn cho cán bộ 
ngành về hệ thống thông tin địa lý (GIS), cập nhật, quản lý và sử dụng dữ liệu 
từ bản đồ số hóa, hồ sơ địa chính... 

 2.4. Tăng cường công tác giám sát thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

- Bám sát quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
để tham gia xây dựng quy hoạch các ngành có liên quan nhằm phát hiện và 
kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sử dụng đất không theo quy hoạch. Mặt khác 
cũng cần nắm được các phát sinh khách quan để giúp bổ sung, điều chỉnh kịp 
thời trong các kỳ điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất.  

- Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển 
mục đích sử dụng để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế. Cập nhật kịp thời những thay đổi về thị trường đất đai để có kế hoạch 
đền bù thoả đáng giúp sử dụng đất đúng theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp sản xuất có yếu tố có thể 
gây ô nhiễm môi trường để kịp thời xử lý và khắc phục. Nắm bắt kịp thời và 
tìm hiểu kỹ các phát sinh về nhu cầu sử dụng đất của các ngành để điều chỉnh 
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kịp thời quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và phát hiện những bất hợp lý 
trong sử dụng đất của từng ngành để có những tác động kịp thời nhằm tránh 
và hạn chế tiêu cực trong quá trình sử dụng đất. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các dự án sau khi giao 
đất, các chủ đầu tư phải tiến hành cắm mốc ngoài thực địa tránh tình trạng lấn 
chiếm, tranh chấp đất đai, yêu cầu các chủ đầu tư cần tiến hành đầu tư xây 
dựng dự án theo đúng tiến độ. Những dự án nào không triển khai quá thời gian 
quy định của Luật đất đai kể từ ngày giao dự án sẽ đề nghị thu hồi để kêu gọi 
chủ đầu tư khác, tránh tình trạng đầu cơ làm lãng phí đất đai, gây dư luận 
không tốt trong xã hội. 

 2.5. Tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong QLĐĐ 

- Ứng dụng các công nghệ mới phù hợp vào công tác quản lý đất đai, 
tổ chức các khoá đào tạo chuyên đề tương thích với từng chương trình ứng 
dụng công nghệ mới, giúp người sử dụng nắm bắt nhanh và làm chủ công 
nghệ vận hành. 

- Xây dựng mạng thông tin đất đai và khẩn trương nối mạng hệ thống 
các cơ quan quản lý đất đai từ cấp tỉnh xuống đến các xã và các đơn vị có liên 
quan, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của ngành và của người dân về quy 
hoạch sử dụng đất các cấp, các dự án. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng các công nghệ mới trong quản 
lý đất đai nói chung và quản lý quy hoạch sử dụng đất nói riêng cho cán bộ 
chuyên môn của phòng TN&MT và cán bộ TN&MT cấp xã. Để kịp thời nắm 
bắt và vận hành các phần mềm quản lý dữ liệu quy hoạch nhằm khai thác và 
sử dụng sản phẩm quy hoạch một cách chính xác và hiệu quả. 

 2.6. Các biện pháp cụ thể trong quản lý đất đai  

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Vĩnh 
Tường căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt giới thiệu địa 
điểm cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan quản lý nhà nước về môi 
trường, vì vậy cần tiến hành thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của các dự án trước khi cấp phép đầu tư.  

- Đảm bảo tính minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Công 
khai kết quả quy hoạch sử dụng đất đai và xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù 
hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội, từng mục đích sử dụng đất, 
hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quy hoạch treo. Thực hiện việc giao đất, 
cho thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân và chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch. 
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- Ban hành quyết định về giá đất trên địa bàn tỉnh, huyện phù hợp với 
quy định của Chính phủ và thực tế thị trường chuyển quyền sử dụng đất, đảm 
bảo quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời thực hiện tốt nguồn thu ngân 
sách từ đất đai. 

- Tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất, phát hiện 
các vi phạm để xử lý kịp thời. 

 2.7. Biện pháp về tổ chức thực hiện 

 - Sau khi phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh 
Tường được phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường có trách nhiệm 
công bố công quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở cơ quan, trên cổng 
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và công bố công khai nội dung 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan đến các xã, thị trấn tại trụ sở Ủy 
ban Nhân dân cấp xã. 

- Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định, phê duyệt. Việc công 
khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Các ban ngành, đặc biệt là phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
phòng Kinh tế - Hạ tầng, Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục - Đào tạo... căn cứ vào 
quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
ngành cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện đã được phê duyệt. 

- Định kỳ hàng năm UBND huyện Vĩnh Tường có báo cáo kết quả thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường tham 
mưu tổng hợp cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Chính phủ. 

 2.8. Biện pháp phối hợp 

Cần có sự phối hợp trong việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt, 
cụ thể:  

- Phối hợp giữa các ngành của tỉnh: Quy hoạch sử dụng đất thể hiện 
tổng hợp các nhu cầu sử dụng đất của các ngành, do vậy trong quá trình quy 
hoạch cụ thể của từng ngành nếu có sự biến động lớn, cần có sự xem xét điều 
chỉnh chung và phải có sự phối hợp để xử lý, đảm bảo hài hòa mục tiêu phát 
triển chung của xã hội, của từng ngành. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban cấp huyện, giữa huyện và xã 
trong việc quản lý đất đai theo quy hoạch, đặt biệt là trong vấn đề giao đất, 
cho thuê đất... 
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Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 
năm 2017 huyện Vĩnh Tường được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; quán triệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện 
Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch của các ngành, các dự án có liên 
quan…, phối hợp chặt chẽ với quy hoạch sử dụng đất cấp Tỉnh, các quy hoạch 
ngành cấp tỉnh để xác định các định hướng về sử dụng đất trên địa bàn huyện; 
đồng thời cập nhật quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch chung xây 
dựng đô thị của các xã, thị trấn nhằm xác định nhu cầu sử dụng đất chi tiết đến 
từng xã trên địa bàn huyện.. 

Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp khoảng 8.012,97 ha; đất phi 
nông nghiệp 6.370,51 ha và đất chưa sử dụng là 16,82 ha. 

Phương án Điều chỉnh quy hoạch đã thảo luận và tham khảo bước đầu ý 
kiến các sở ngành cấp tỉnh, các phòng ban cấp huyện và các xã về nhu cầu sử 
dụng đất từng ngành, từng xã đến năm 2020. Nên khi được phê duyệt sẽ tạo cơ 
sở rất vững chắc về pháp lý, khoa học và thực tiễn để tổ chức quản lý, sử dụng 
đất đai trên địa bàn của Huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và kế 
hoạch năm 2017. 

Khi quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cần công 
bố rộng rãi để nhân dân, các tổ chức sử dụng đất được biết để thực hiện theo 
quy hoạch. 

___________________ 

 

    



Thôn, xứ đồng xã, thị trấn

I
Quy hoạch các khu chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản tập trung

357.05

1 4.00

Khu chăn nuôi tập trung Gò Mèn TT Thổ Tang 4.00 2020

2 8.66

Khu chăn nuôi tập trung Mả Vông thị trấn Tứ Trưng 8.66 2019
3 10.00

Khu chăn nuôi tập trung
Miễu Quản, 
Chủng, Ngòi

xã An Tường 10.00 2017

4 13.30

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Cửa Quán xã Bình Dương 4.30 2017

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung (đồng 
Vũng, 5 cây)

Hà Trì - Lạc 
Trung

xã Bình Dương 5.00

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Đồng Mạ xã Bình Dương 4.00
2017(1,9ha)

; 20118-
2020(4,3ha)

5 6.10

Khu chăn nuôi tập trung vùng 
4,5,6,7,8,9,10,14,15 đồng Hương, Bờ Chỏi

xã Bồ Sao 3.20 2020

Khu chăn nuôi tập trung đồng Khanh Đồng Khanh xã Bồ Sao 0.70 2018
Khu chăn nuôi tập trung đồng Mang dưới Đồng Mang dưới xã Bồ Sao 2.20 2017

6 19.99

Nuôi trồng thủy sản Đồng Vùng III xã Cao Đại 11.60 2017
Khu chăn nuôi tập trung thôn Đại Định xã Cao Đại 3.30 2017

Khu chăn nuôi tập trung
Vùng 5, thôn Cao 

Xá, Bình Trù
xã Cao Đại 5.09 2018-2020

7 8.80

Quy hoạch khu trồng lúa kết hợp thả cá Đồng Cửa Chùa xã Chấn Hưng 5.00 2018-2019
Khu Chăn nuôi tập trung thôn Yên Nội  + 
Vĩnh Lại

Cây Xanh xã Chấn Hưng 3.80 2018-2019

8 5.17

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Vườn Lương xã Đại Đồng 2.00 2019 -2020

Quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản
Cầu Ván, Đồng 
Mô, Đồng Đầm 

Mạch
xã Đại Đồng 3.17 2018 - 2019

9 18.80

QH nuôi trồng thủy sản tại xứ đồng con cá 
và vùng hóc tròn,Hùm gò sắn tại trũng đề án

Hóc Tròn,Hùm 
Gò Sắn,Trũng Đề 

Án
xã Kim Xá 5.00 2019-2020

QH nuôi trồng thủy sản đầu đường thôn Hạ 
Chuế

Đầu đường vào 
thôn Hạ Chuế

xã Kim Xá 3.50 2018-2019

QH nuôi trồng thủy sản tại khu đồng chiêm 
Hạ Chuế

Đồng Chiêm xã Kim Xá 3.10 2018-2019

Xã Chấn Hưng

Xã Đại Đồng 

Xã Kim Xá 

TT Thổ Tang 

TT Tứ Trưng

Xã An Tường 

Xã Bình Dương 

Xã Bồ Sao

Xã Cao Đại 

PHỤ BIỂU 01: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN VĨNH TƯỜNG

STT Hạng mục

Địa điểm
thực hiện

Diện tích 
quy 

hoạch 
(ha)

Năm thực 
hiện
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QH nuôi trồng thủy sản tại khu vực Mô 
Quán 4,5

Mô Quán xã Kim Xá 0.70 2018-2019

QH vùng trang trại tổng hợp Đồng Ma Vệ xã Kim Xá 1.50 2018

QH vùng trang trại tổng hợp
Bến Trê và Trũng 
Đồng Dạt,Xã Kim 

Xá
xã Kim Xá 5.00 2017

10 9.87

Khu chăn nuôi tập trung Cầu Dừa xã Lũng Hòa 2.30 2020
Khu chăn nuôi tập trung Đồng Châu xã Lũng Hòa 2.50 2020
Trang trại chăn nuôi tập trung Hồ Nghè sau xã Lũng Hòa 1.90 2020
Trang trại chăn nuôi tập trung Hồ Hồng Công xã Lũng Hòa 0.24 2020
Khu chế biến nông sản Dom Đóm xã Lũng Hòa 1.81 2019-2020
Khu giết mổ gia súc Gò Khoang xã Lũng Hòa 1.12 2018-2019

11 0.45

Khu nuôi trồng thủy sản Lưu Trung xã Lý Nhân 0.45 2018
12 5.70

Khu chăn nuôi tập trung Mèn xã Ngũ Kiên 2.70 2018-2019
Khu chăn nuôi tập trung Lũ xã Ngũ Kiên 3.00 2019-2020

13 1.60

Khu chăn nuôi tập trung Trên Đồng xã Nghĩa Hưng 1.60 2018-2020
14 6.00

QH Khu chăn nuôi tập trung xã Phú Đa 6.00 2018-2020
15 15.46

Khu chăn nuôi tập trung Đồng Minh
Đan Thượng, Bàn 
Mạch, Yên Xuyên

xã Phú Thịnh 2.00 2020

Quy hoaạch khu chăn nuôi kết hợp nuôi 
trồng thủy sản tập trung

Vùng 3, vùng 4, 
vùng 6

xã Phú Thịnh 5.00 2018-2020

Quy hoạch làng nghề Yên Xuyên xã Phú Thịnh 4.60 2018
Quy hoạch làng nghề Bàn Mạch xã Phú Thịnh 1.85 2018
Quy hoạch làng nghề Đan Thượng xã Phú Thịnh 2.01 2018

16 5.00

Khu chăn nuôi tập trung
Đồng Bèo, Đồng 

Khoảng
xã Tam Phúc 5.00 2020

17 3.20

Trang  trại chăn nuôi tập trung thuộc đồng 
trác dưới thôn Dẫn Tự

xã Tân Cương 3.20 2017

18 8.77

Khu chăn nuôi tập trung
Đồng Cầu Thun-

Phong Giang
xã Tân Tiến 4.00 2019

Khu nuôi trồng thủy sản  (HT đã có) Đồng Cổng Hồ xã Tân Tiến 2.50 2018-2019
Khu nuôi trồng thủy sản (HT đã có) Đồng Cầu Huế xã Tân Tiến 1.35 2018-2019
Khu nuôi trồng thủy (HT đã có) Đồng Ven Đầm xã Tân Tiến 0.92 2019-2020

19 2.50

Khu chăn nuôi tập trung Đồng Chối xã Tuân Chính 2.50 2018-2019
20 Xã Vũ Di 10.21

Khu chăn nuôi tập trung Đồng Đầu xã Vũ Di 5.13 2018-2020

Khu chăn nuôi tập trung Đồng Ó xã Vũ Di 5.08 2018-2020

21 4.60

Khu chăn nuôi tập trung Cây Sòi xã Vân Xuân 4.60 2018-2019
22 10.09

QH mở rộng khu nuôi trồng thủy sản Đồng Chàn xã Việt Xuân 0.55 2017
QH mở rộng khu nuôi trồng thủy sản Mả Bé xã Việt Xuân 1.04 2017
QH mới khu nuôi trồng thủy sản Đồng Lấm xã Việt Xuân 1.60 2017
QH mở rộng khu nuôi trồng thủy sản Đầm Sen xã Việt Xuân 3.00 2017
Đất trồng màu Bãi đồng cũ xã Việt Xuân 3.90 2018

23 13.50

Xã Nghĩa Hưng

Xã Phú Đa

Xã Phú Thịnh

Xã Tam Phúc

Xã Tuân Chính

Xã Vân Xuân

Xã Việt Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

Xã Lũng Hòa 

Xã Lý Nhân

Xã Ngũ Kiên

Xã Tân Cương

Xã Tân Tiến 
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Khu chăn nuôi tập trung thôn Hậu Lộc
Chéo đập Trong + 
Chéo đập Ngoài

Vĩnh Ninh 2.00 2017

Khu chăn nuôi tập trung thôn Xuân Chiểu Đất Khoai Tây Vĩnh Ninh 6.50 2018-2020
Khu chăn nuôi tập trung thôn Duy Bình Sau Làng Vĩnh Ninh 2.00 2018-2020
Khu chăn nuôi tập trung thôn Kim Sa Đất Thước Vĩnh Ninh 2.00 2018-2020
Khu chăn nuôi tập trung thôn Hậu Lộc Chiềng Đầm Vĩnh Ninh 1.00 2018-2020

24 18.20

Đưa chăn nuôi ra khu tập trung (15 điểm) xã Vĩnh Thịnh 18.20 2017
25 39.50

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung (tổng 
diện tích 35,8 ha; thực hiện từ nay đến năm 
2020 là 10 ha)

Cây Da, Ma Sông, 
Đồng Chũng

xã Vĩnh Sơn 10.00 2018-2019

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
Cầu Cháy, Củng 

Nếp, Bồ Liêu
xã Vĩnh Sơn 5.80 2018-2019

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Đồng Dầy+ Gò tè xã Vĩnh Sơn 5.80 2018-2019

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
Làn mương, đồng 

Chung
xã Vĩnh Sơn 11.90 2018-2019

Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung
Xóm cum, nền 

huề
xã Vĩnh Sơn 6.00 2018-2019

26 20.29

Khu trăn nuôi tập trung thôn Đình xã Yên Bình 2.29 2017
Khu trăn nuôi tập trung thôn Đình xã Yên Bình 5.00 2017
Khu nuôi trồng thủy sản thôn Yên Trù xã Yên Bình 3.00 2017
Khu trăn nuôi tập trung thôn Yên Trù xã Yên Bình 10.00 2017

27 97.50

Khu chăn nuôi tập trung Cầu Bồng Cầu Bồng xã Yên Lập 3.90 2017

Khu nuôi trồng thủy sản Đồng Mái + Cửa 
Và

Đồng Mái, Đồng 
Gân, Cửa Và, Cầu 

Con
xã Yên Lập 16.30 2018-2020

Khu chăn nuôi tập trung Mom Cống Mom Cống xã Yên Lập 1.00 2017
Mở rộng nuôi trồng thủy sản Cửa Và, Đồng 
Thêu

Thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập 5.70 2018-2020

Mở rộng nuôi trồng thủy sản Rau Xanh, Đầu 
Cầu

Thôn Phủ Yên 2 xã Yên Lập 2.50 2018-2020

Kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm với Nuôi 
trồng thủy sản Đồng Lồ, Đè Dòng, Đồng 
Qủa, Đồng Gân, Mô Sòi, Đồng Mái, Đồng 
thêu, cửa và, giếng chó, cây gáo…

Thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập 35.00 2018-2020

Đất phát triển kinh tế hộ gia đình Đồng Mái, 
Cửa Và

Thôn Phủ Yên 1 xã Yên Lập 19.00 2018-2020

Đất trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm kết 
hợp nuôi trồng thủy sản thôn Phủ Yên

Cầu Con, Đồng 
Sầm

xã Yên Lập 8.00 2018-2020

Đất phát triển kinh tế hộ gia đình Nương 
Đồng Trục

Nương Đồng Trục xã Yên Lập 4.30 2018-2020

Đất phát triển kinh tế hộ gia đình Khu Đám 
Mạ

Đồng Thuê xã Yên Lập 1.80 2018-2020

II
Công trình trụ sở cơ quan nhà nước và 
trụ sở tổ chức sự nghiệp

8.75

Quy hoạch trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện đồng Cây Đề TT Vĩnh Tường 0.27 2017

Trung tâm hành chính công TT Vĩnh Tường 0.50 2018-2020
Quy hoạch đất trụ sở cơ quan dự trữ TT Vĩnh Tường 3.00 2018-2020
Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Tứ Trưng Vị trí hiện tại TT Tứ Trưng 0.20 2017
Trụ sở UBND TT Thổ Tang Giữa đồng TT Thổ Tang 0.90 2017
Quỹ tín dụng + HTX Điện TT Thổ Tang TT Thổ Tang 0.08 2017

Mở rộng Trụ sở UBND xã Đại Đồng
Khu TT - Xã Đại 

Đồng
xã Đại Đồng 0.30 2018-2019

Trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Lũng Hòa đồng Được xã Lũng Hòa 0.59 2017
Mở rộng trụ sở UBND xã Tam Phúc Vị trí hiện tại xã Tam Phúc 0.32 2017

Xã Yên Bình 

Xã Yên Lập

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Sơn
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Chuyển vị trí trạm thủy nông xã Tân Cương Trại Giữa xã Tân Cương 0.10 2019

Mở rộng trụ sở UBND xã Tân Tiến Đồng Chu Huy xã Tân Tiến 0.10 2018
Tổ hợp tác xã Tân Tiến Đồng Chu Huy xã Tân Tiến 0.17 2018
Trụ sở UBND xã Nghĩa Hưng  xã Nghĩa Hưng 0.80 2017
Mở rộng trụ sở UBND xã Việt Xuân xã Việt Xuân 0.32 2017
Quy hoạch điểm bưu điện xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn 0.07 2017
Mở rộng trụ sở UBND xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn 0.27 2018-2020
Hợp tác xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn 0.02 2018-2020
Qũy tín dụng xã Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn 0.02 2018-2020
Trạm vùng quản lý chất lượng Nông lâm và
thủy sản Vĩnh Tường

đồng Bù Đê xã Vũ Di 0.10 2018

Quy hoạch trụ sở của UBND xã Yên Lập Đồng Đình xã Yên Lập 0.62 2017

Hợp tác xã điện xã Yên Lập ao trước trạm y tế xã Yên Lập 0.03 2018

III Công trình Quốc phòng, an ninh 6.82

Mở rộng Ban chỉ huy quân sự huyện vị trí hiện tại TT Vĩnh Tường 0.34 2017

Mở rộng trụ sở công an huyện vị trí hiện tại TT Vĩnh Tường 1.41 2017

Đồn công an TT Thổ Tang Giữa đồng TT Thổ Tang 0.10 2020

Đường vào thao trường bắn (xã Lũng Hòa, 
Việt Xuân, Bồ Sao)

xã Bồ Sao, Việt 
Xuân, Lũng Hòa

0.10 2017

Thao trường bắn Đồi Cao xã Bồ Sao 4.00 2017

Quy hoạch trận địa pháo Đồi Cao xã Bồ Sao 0.50 2018

Trụ sở Ban chỉ huy quân sự, công an xã Bồ 
Sao (nằm trong trụ sở UBND xã)

xã Bồ Sao 0.10 2017

Mở rộng Nhà quân sự và Ban Công an xã Ngọn Ủy ban xã Vĩnh Ninh 0.12 2017

QH trụ sở công an xã
đồng Trũng Cổng, 
thôn An Lão giữa

xã Vĩnh Thịnh 0.15 2018

IV Quy hoạch đất khu công nghiệp 131.00

Khu công nghiệp Chấn Hưng Xã Chấn Hưng xã Chấn Hưng 131.00 2017

V Quy hoạch đất cụm công nghiệp 122.50

Cụm công nghiệp Thổ Tang - Lũng Hòa
TT Thổ Tang, xã 

Lũng Hòa
35.98 2017

Cụm tiểu thủ công nghiệp An Tường (làng 
nghề mộc)

Bích Chu - Thủ 
Độ

xã An Tường 10.00 2017

Cụm công nghiệp Lý Nhân (rèn Bàn Mạch) Dộc Ngoài xã Lý Nhân 4.12

2017: 
4,12ha còn 
lại 2018-

2020

Quy hoạch cụm công nghiệp Đồng Sóc
xã Vũ Di, Vân 

Xuân
37.32 2017
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Cụm công nghiệp Việt Xuân
Đồng Quàn và Bãi 

Lạch
xã Việt Xuân 15.00 2017

Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề rắn 
Vĩnh Sơn

đồng Lã, Chổ 
Hiểu, Chổ Rốc, 
Đồng Quán Trên

xã Vĩnh Sơn 20.08 2017

VI
Công trình thương mại - dịch vụ và cơ sở 
sản xuất phi nông nghiệp

673.11

Quy hoạch các khu dịch vụ thương mại dọc 
Quốc lộ 2A và tỉnh lộ 309 thuộc địa phận 
các xã Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, 
Tân Tiến, Lũng Hòa (tổng diện tích là 
253,36 ha; thực hiện trong giai đoạn 2016-
2020 là 150 ha)

xã Chấn Hưng, 
Nghĩa Hưng, Đại 
Đồng, Tân Tiến, 

Lũng Hòa

150.00 2017-2020

Khu phố thương mại truyền thống 
Shophouse Thổ Tang

Cụm KTXH Tân 
Tiến

TT Thổ Tang 3.95 2017

Khu làng nghề Đồng Ca Đồng Ca - Nhà cũ TT Thổ Tang 15.00 2017
Đất cho doanh nghiệp thuê (vị trí điều chỉnh 
lô đất dự trữ phát triển theo QHC thị trấn 
Thổ Tang)

Nhà Nghe trên TT Thổ Tang 5.68 2017

Đất cho doanh nghiệp thuê Bù Thu - Bù Đế TT Thổ Tang 5.50

2017 
(2,0ha); 

2018-2020 
(3,5ha) 

Đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê Đồng Hương TT Thổ Tang 1.06 2019
Quy hoạch lò mổ Lò Ngói TT Thổ Tang 1.20 2017
Bãi tập kết gỗ Bệnh viện cũ TT Thổ Tang 1.27 2017
Đất dịch vụ thương mại, bãi tập kết hàng 
hóa

TT Thổ Tang 1.70 2019

Quy hoạch đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thị trấn Tứ Trưng

TT Tứ Trưng 33.80 2017

Quy hoạch đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ xã Tam Phúc và thị trấn Tứ Trưng

thị trấn Tứ Trưng, 
xã Tam Phúc

21.80 2017

Khu du lịch đầm Rưng (tổng diện tích 80 ha 
trong đó diện tích phải chuyển mục đích sử 
dụng đất là 5 ha)

TT Tứ Trưng 5.00 2018-2020

Trạm xử lý nước sạch Tứ Trưng TT Tứ Trưng 0.50 2017
Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê tại 
khu đầm Sở

Đầm Sở TT Vĩnh Tường 14.00 2020

Quy hoạch đất cho các doanh nghiệp tại khu 
đồng Ủi

Đồng Ủi TT Vĩnh Tường 2.90 2019

Khu sản xuất chế biến và mua bán sản phẩm 
gỗ sản xuất thực phẩm Công ty TNHH Tùng 
Thịnh

TT Vĩnh Tường 0.11 2017

Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê đồng Cửa Tiền TT Vĩnh Tường 1.62 2017
Khu Đô thị Du lịch sinh thái Vĩnh Tường - 
An Thịnh

xã An Tường, 
Vĩnh Thịnh

241.50 2017

Trạm xử lý nước sạch Mẫu Đá xã An Tường 2.00 2017
Dự án kinh doanh khu vui chơi giải trí và 
trưng bày bán sản phẩm nội thất

xã An Tường 2.60 2017-2020

Dự án kinh doanh sản phẩm nội ngoại thất, 
vật tư xây lắp của Công ty TNHH Trang trí 
nội ngoại thất ASIAN

Đồng Chủng thấp xã An Tường 0.50 2017

Quy hoạch đất sản xuất phi nông nghiệp từ 
chợ điều mới kéo lên dốc sông

xã Bình Dương 0.70 2017

Trung tâm mua bán, sửa chữa, bảo dưỡng ô 
tô và kinh doanh máy móc thiết bị, vật liệu 
xây dựng của Công ty TNHH Cường Hoàng

xã Bình Dương 0.52 2017

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ Ven QL2C xã Bình Dương 5.00 2017
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Nhà máy xử lý nước (đã phê duyệt phương 
án BTGPMB nhưng chưa giao đất)

Chùa xã Bồ Sao 2.87 2017

Đất công nghiệp dịch vụ (tổng diện tích 
54,74 ha; thực hiện từ nay đến 2020 là 20 
ha)

Bãi Só Quan xã Cao Đại 20.00 2018-2020

Đất cho doanh nghiệp thuê Bãi Só Quan xã Cao Đại 10.00 2018-2020
Đất công nghiệp dịch vụ xã Cao Đại 0.36 2019-2020
Công ty Nhật Hà Anh xã Cao Đại 0.35 2017
Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê Đồng Giữa xã Chấn Hưng 2.00 2017

Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê Đồng Sơn Thủy xã Đại Đồng 5.00 2018 - 2019

Quy hoạch đất cho  doanh nghiệp thuê Chằm Giam xã Kim Xá 2.00 2019-2020
Cơ sở kinh doanh mua bán nông sản của 
Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại 
Sao Mai

Cụm KTXH Tân 
Tiến

xã Lũng Hòa 0.11 2017

Đất cho doanh nghiệp thuê Dộc Ô, Đường Tu xã Lý Nhân 5.00 2018-2020

Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê Khu Ao Thòa xã Nghĩa Hưng 2.00 2018-2020
QH Đất cho doanh nghiệp thuê Đồng Mả Đẻ xã Ngũ Kiên 4.00 2018-2020
Khu đất thương mại - dịch vụ của xã Đường Cao xã Ngũ Kiên 2.00 2017
QH Đất cho doanh nghiệp thuê Đồng Gò Soi xã Phú Đa 10.00 2018

QH Đất cho doanh nghiệp thuê
Đồng Bãi Cát 

Trên
xã Phú Đa 3.80 2019

Làng ven đê Resort tại xã Tam Phúc và xã 
Phú Đa

Đầm Sen
xã Tam Phúc, Phú 

Đa
15.67 2017

Quy hoaạch khu đất dịch vụ thương mại tại 
các xứ đồng: đồng Ngang, đồng Cựu, đồng 
Rau, đồng Rộc Trại, đồng Đảng (tổng diện 
tích quy hoạch 8,5 ha, diện tích thực hiện từ 
nay đến năm 2020 là 3 ha

đồng Ngang, đồng 
Cựu, đồng Rau, 
đồng Rộc Trại, 
đồng Đảng

xã Tam Phúc 3.00 2017

Trụ sở làm việc và cửa hàng kinh doanh ô tô 
xe máy của CTCP tập đoàn Phúc Sơn 

xã Tam Phúc 2.05 2017

Hệ thống nước sạch tập trung xã Tân Cương xã Tân Cương 0.13 2017

Khu đất dịch vụ - thương mại Đồng Đê xã Tân Cương 2.00 2019 - 2020

Đất thương mại dịch vụ Đồng Đường xã Tân Cương 0.20 2019

Quy hoạch khu giết mổ gia súc
Đồng cạnh chợ,

 Đầm Sắt
xã Tân Tiến 0.46 2017

QH đất cho doanh nghiệp thuê
Đồng giành, 
đồng Lò Xóm

xã Tân Tiến 2.00 2017

Đại lý mua bán, kinh doanh, giới thiệu sản 
phẩm tôn, tấm lập của Công ty TNHH MTV 
Phương Nam

Mả Dậm xã Tân Tiến 0.27 2017

Đất sản xuất kinh doanh dịch vụ 
Mả Dậm, Mô 

Chòi, Ty Tý, Thôn 
Mới

xã Tân Tiến 2.61 2017

Đất sản xuất kinh doanh dịch vụ 
Thôn  Thượng 

Lạp
xã Tân Tiến 0.90 2017

Khu sản xuất kinh doanh nghề mộc Đồng Tre xã Thượng Trưng 1.00 2019
Đất cho doanh nghiệp thuê xã Thượng Trưng 5.00 2018-2020
Cây xăng Trường Sinh Phú Thứ xã Thượng Trưng 0.29 2017
Đất doanh nghiệp cho thuê Đồng Táo xã Tuân Chính 2.00 2019-2020

Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê
cạnh đường huyện 

mới
xã Vân Xuân 3.00 2018-2020

Quy hoạch trạm nước sạch đồng Bên Đồng xã Vân Xuân 0.20 2018-2020

Mở rộng công ty Gạch Việt Anh Cửa Ga, Đồng Rổ xã Việt Xuân 5.90 2017

QH Đất cho doanh nghiệp thuê (2 vị trí)
Đồng Gốc Gáo, 
Đồng Giếng đá

xã Việt Xuân 2.50 2018-2020
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QH Đất dịch vụ Doanh nghiệp
Gò ông Khấu + 2 

sào Gốc Mốc
Vĩnh Ninh 10.00 2018-2020

QH Đất cho doanh nghiệp thuê thôn Kim Xa Ngọn Ông Tĩnh xã Vĩnh Ninh 0.30 2017

XD Nhà máy sản xuất Dược Phẩm theo Tiêu 
chuẩn WHO - GHM

Hạ Đồng Đê xã Vĩnh Thịnh 3.00 2017

QH Đất dịch vụ doanh nghiệp
Mẫu mới, Đồng 

Trũng Cầu, Rạch 
Trên

xã Vĩnh Thịnh 10.00 2018-2020

Khu đất dịch vụ Ao sau Thôn Liễu Mẫu Lính xã Vĩnh Thịnh 0.70 2018-2020
Khu đất dịch vụ Ao trước Thôn Liễu Rạch Trên xã Vĩnh Thịnh 1.50 2018-2020
Quy hoạch đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ

xã Vĩnh Sơn 17.17 2018-2020

Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Vĩnh Sơn 0.20 2018-2020

QH đất cho doanh nghiệp thuê
Đồng Bông thôn 

Lực Điền
xã Yên Bình 2.00 2018-2020

Trung tâm kinh doanh và lắp ráp xe máy, xe 
đạp điện của Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Bike Nam Bắc

đồng Bù Dưới, 
Thị Lang

xã Vũ Di 0.35 2017

Quy hoạch đất cho doanh nghiệp thuê Đầm Dù xã Vũ Di 5.00 2017
Khu cấp nước đồng Dầu Đồng Dầu xã Vũ Di 0.20 2019
QH Đất cho doanh nghiệp thuê Dộc 1, 2, 3 xã Yên Lập 2.63 2017-2020

QH Đất cho doanh nghiệp thuê thôn Đồi Me Đồi Đoàn Chèo xã Yên Lập 2.00 2017-2020

Bãi tập kết gỗ Cây Chanh xã Yên Lập 0.57 2017-2020
QH đất sản xuất kinh doanh Khu Cầu Trắng xã Yên Lập 2.00 2017
QH đất cho doanh nghiệp thuê Trước ngoài xã Yên Lập 1.00 2017-2020

VII Công trình sản xuất vật liệu xây dựng 2.00

Bãi tập kết vật liệu xây dựng Bàn Giang xã Phú Thịnh 2.00 2017
VIII Công trình giao thông 312.06

Quy hoạch đất giao thông phục vụ đề án dồn 
thửa, đổi ruộng cho 7 xã thực hiện trong năm 
2017

xã Ngũ Kiên, Cao 
Đại, Tuân Chính, 
Vũ Di, Đại Đồng, 
Việt Xuân, Phú 

Thịnh

14.00 2017

Quy hoạch đất giao thông phục vụ đề án dồn 
thửa, đổi ruộng cho 22 xã, thị trấn còn lại

huyện Vĩnh 
Tường

44.00 2018-2020

Đường từ cụm KTXH Tân Tiến - Thổ Tang 
kéo dài

Thượng Trưng, 
Tân Cương, Lũng 

Hòa, Thổ Tang
9.80 2017

Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường tuyến 
QL2 (Cụm KTXH Đại Đồng ) đến QL2C 
(cụm CN Đồng Sóc, xã Vũ Di )

Đại Đồng, Vĩnh 
Sơn, Vũ Di, Bình 
Dương, TT Vĩnh 

Tường

30.00 2017

Đường vào khu sinh thái Đầm Rưng (đoạn 

QL2C mới đến QL2C cũ )
TT Tứ Trưng, 

Tam Phúc
2.10 2017

Mở rộng đường vòng tránh Đại Đồng - Tân 
Tiến - Thổ Tang

TT Thổ Tang 0.55 2017

Đường liên xã Thổ Tang (TL304) - Lũng 
Hòa

TT Thổ Tang, 
Lũng Hòa

1.00 2018

Thổ Tang - Tân Cương - Cao Đại
TT Thổ Tang, Tân 
Cương, Cao Đại

0.77 2017

Đường vào trường chất lượng cao TT Vĩnh Tường 0.50 2018
Đường nối trục trung tâm huyện đi trung tâm 
xã Vĩnh Sơn

xã Vĩnh Sơn 4.25 2018-2020

Đường QL2C đi Yên Lạc (Bình Dương-Vân 
Xuân)

xã Bình Dương, 
Vân Xuân

6.00 2018-2020

Đường cụm KTXH Tân Tiến (phần còn lại) 
đến nút giao QL2A

TT Thổ Tang 3.00 2018-2020
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Đường Vĩnh Sơn - Vũ Di
xã Vĩnh Sơn, Vũ 

Di
2.70 2018-2020

Đường từ bến xe Thổ Tang - ngã tư Thổ 
Tang, Lũng Hòa, Tân Tiến

TT Thổ Tang, 
Lũng Hòa, Tân 

Tiến
6.30 2018-2020

Đường vào khu du lịch văn hóa đầm Rưng 
(kéo dài)

xã Tam Phúc, Tứ 
Trưng

2.25 2018-2020

Đường trục trung tâm kéo dài đoạn từ QL2C 
mới (KCN Đồng Sóc) đi đê tả sông hồng (xã 
Đại Tự, huyện Yên Lạc)

xã Vũ Di, Tứ 
Trưng, Ngũ Kiên

19.80 2018-2020

Mở rộng đường 304 đi đê tả Sông Hồng TT Vĩnh Tường 2.31 2017

Đường thị trấn Vĩnh Tường đi đường trục 
trung tâm

TT Vĩnh Tường, 
xã Vũ Di, xã Bình 

Dương
2.00 2018

Đường Vĩnh Thịnh - An Tường
xã An Tường, xã 

Vĩnh Thịnh
8.05 2018

Đường Đê tả sông Hồng đi làng nghề An 
Tường

xã An Tường 0.98 2017

Đường liên xã An Tường - Lý Nhân
xã An Tường, Lý 

Nhân
1.30 2017

Đường chuỗi KCN Bình Xuyên - Yên Lạc - 
Vĩnh Tường

xã Bình Dương, 
Vân Xuân

8.00 2017

Đường Thượng Trưng - Cao Đại
xã Cao Đại, Tân 
Cương, Thượng 

Trưng
10.84 2017-2020

Cải tạo nâng cấp đường Ngũ Kiên đi Phú Đa
xã Ngũ Kiên, Phú 

Đa
1.00 2019

Đường huyện tuyến: Ngũ Kiên - Phú Đa - 
Vĩnh Ninh

xã Phú Đa, Ngũ 
Kiên, Vĩnh Ninh

6.36 2017-2020

Đường giao thông nông thôn 3 xã: Phú Đa - 
Đại Tự huyện Yên Lạc - Cống Dót xã Vĩnh 
Ninh

xã Phú Đa, xã 
Vĩnh Ninh

1.40 2017

Đường Thượng Trưng - Tuân Chính - Tam 
Phúc - Phú Đa

xã Tam Phúc, 
Thượng Trưng, 

Tuân Chính, Phú 
Đa

10.00 2017

Đường TL 304 (cây xăng Phú Thứ) đi đê 
TW

TT Vĩnh Tường, 
Thượng Trưng, 

Tuân Chính
7.00 2017

Vũ Di - Bình Dương - Vĩnh Sơn - Đại Đồng - 
Tân Tiến - Nghĩa Hưng 

xã Tân Tiến, Vũ 
Di, Bình Dương, 
Vĩnh Sơn, Đại 

Đồng

9.00 2017

Đường Thượng Trưng - Tuân Chính
xã Thượng Trưng, 

Tuân Chính
3.00 2017

Cải tạo, nâng cấp QL 2C cũ đoạn từ cầu Vũ 
Di đến đường rẽ UBND xã Tam Phúc và 
đoạn từ bến phà Vĩnh Thịnh đi đê tả Sông 
Hồng

xã Tam Phúc, xã 
Vĩnh Thịnh

2.50 2017

Cải tạo, nâng cấp đường nội thị huyện Vĩnh 
Tường đoạn từ cầu Vũ Di đến ngã ba rẽ vào 
UBND xã Tam Phúc (bổ sung nút giao, đoạn 
kéo dài từ cổng làng Tam Phúc đến đê TW)

xã Vũ Di, Tam 
Phúc

1.50 2017

Cải tạo nâng cấp đường 304 đoạn Tứ Trưng 
đi Yên Đồng

TT Tứ Trưng 1.58 2020

Đường làng nghề đi QL 2C TT Tứ Trưng 1.96 2019
Đường vanh Lỗ Giang TT Tứ Trưng 1.00 2019
Đường giao thông Tứ Trưng - Vân Xuân TT Tứ Trưng 1.00 2018
Quy hoạch bãi đỗ xe xã Bình Dương 0.30 2020
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Mở mới tuyến Lạc Trung đi QL2C xã Bình Dương 0.70 2019
Cải tạo, nâng cấp đường QL2 đi đê tả Hồng 
(Chợ Bồ Sao)

xã Bồ Sao 0.52 2019

Tuyến từ QL2A đi nhà văn hóa thôn Đồi xã Bồ Sao 0.34 2018
Đường từ Gốc Đề đi khu cửa đền xã Bồ Sao 0.10 2017
Đường từ Gốc Gạo đi đê Trung ương xã Bồ Sao 0.05 2019

Bến xe Buýt VP01 xã Bồ sao 0.62 2017

Cải tạo chỉnh trang mở rộng đường giao 
thông nông thôn toàn xã

xã Bồ Sao 3.00 2017-2020

QH đất giao thông phục vụ dồn thửa đổi 
ruộng

xã Cao Đại 4.42 2017

Xây dựng cảng Cao Đại
Khu bến đò Đại 

Định
xã Cao Đại 2.20 2019

Giao thông trong khu dân cư thôn Đại Định xã Cao Đại 0.20 2018-2019
Giao thông trong khu dân cư thôn Cao Xá xã Cao Đại 0.60 2017

Giao thông trong khu dân cư thôn Bình Trù xã Cao Đại 0.42 2017

Chấn Hưng đi Chợ Vàng (TL 309) xã Chấn Hưng 0.68 2018
Chấn Hưng đi Chợ Vàng (TL 309) xã Kim Xá 1.21 2018
Đường nối QL2A Chấn Hưng - Đồng Văn xã Chấn Hưng 1.00 2017
Cầu Đề Cát và Cầu cống gạch trên kênh 
chính tả ngạn Liễn Sơn, xã Chấn Hưng

xã Chấn Hưng 0.25 2017

Thôn 4 đi thôn 8 xã Đại Đồng 1.46 2019-2020

Kênh 6B đi cuối Đồng Mô xã Đại Đồng 0.21 2018-2019
Mở rộng đường Hóc Sổ - Gò Sắn Xã Kim Xá 0.46 2019
Mở rộng đường Hoàng Phú đi đồng Trầu Xã Kim Xá 0.62 2019
Mở rộng đường Hoàng Phú đi Đồng Mái Xã Kim Xá 0.29 2019
Mở rộng TL309 đi Chũng Đồng Vầm Xã Kim Xá 0.50 2019
Mở rộng đường Đồng Mai đi Đồng Rổ Xã Kim Xá 0.40 2019
Mở rộng đường Hạ Chuế đi nghĩa địa Xã Kim Xá 0.42 2019
Mở rộng đường Đồng Bằng-Đồng Trâu Xã Kim Xá 0.54 2019
Mở rộng đường Hoàng Tân đi Vạt Bãi Xã Kim Xá 0.75 2019
Mở rộng TL309 đi Gộc Chiền Xã Kim Xá 0.34 2019
Mở rộng đường Đồng Quảng - đồng Dạt Xã Kim Xá 0.30 2019
Mở rộng đường từ Mô Trại ra Bãi Xóm Xã Kim Xá 1.00 2020
Cải tạo nâng cấp tuyến bờ bao từ trạm bơm 
Cao Đại đi quán sếu và từ Đồng Mào đi 
Đồng Dài thuộc địa bàn xã Lũng Hòa

xã Lũng Hòa 1.00 2017

Cây hồng - Đề Dui xã Lũng Hòa 0.15 2017
Cầu Lù - Đồng Me xã Lũng Hòa 0.10 2017
Gò Mát - Đồng Dào xã Lũng Hòa 0.22 2017
Đề Ngái - Ngả tư xã Lũng Hòa 0.30 2017
Cầu U - Ruộng Sen xã Lũng Hòa 0.14 2017
Gò Hóp - Ruộng Sậy xã Lũng Hòa 0.08 2017
Ruộng Đầu - Gò Dứa xã Lũng Hòa 0.13 2017

Bồ Sao-Lũng Hòa-Cụm KTXH Tân Tiến xã Lũng Hòa 1.00 2018-2020

Hồ Đình - Đồng Châu xã Lũng Hòa 0.18 2018-2020

Vảng - Phàn Quan xã Lũng Hòa 0.10 2018-2020

Cửa Ao - Hồ Nghè - Mô Mao xã Lũng Hòa 0.14 2018-2020

Đề Dui - Cầu Lư xã Lũng Hòa 0.10 2018-2020

Bờ bao Sông Phan chống úng xã Lũng Hòa 2.50 2018-2020

Đường nội bộ làng nghề mộc xã Lý Nhân 1.75 2017

Bãi đổ xe xã Nghĩa Hưng 0.20 2018-2020

QL2 - Miếu Mo xã Nghĩa Hưng 0.15 2018-2020

Sau Làng - Ma Hí xã Nghĩa Hưng 0.13 2018-2020

Sàu Làng - Đồng Dâu xã Nghĩa Hưng 0.06 2018-2020
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Ao ông Lô - Đồng Thụy xã Nghĩa Hưng 0.04 2018-2020

Cổng Kho - Đồng Thụy xã Nghĩa Hưng 0.12 2018-2020

Sau Làng - đống huyện xã Nghĩa Hưng 0.12 2018-2020

309 - Nghĩa trang xã Nghĩa Hưng 0.09 2018-2020

Sau Làng - bờ đắp xã Nghĩa Hưng 0.10 2018-2020

Đồng Giữa xã Nghĩa Hưng 0.30 2018-2020

Ngõ Quăn - Mả Mỡn xã Nghĩa Hưng 0.18 2018-2020

Mả Mỡn - Trên Đồng xã Nghĩa Hưng 0.20 2018-2020

Chỗ Lũy - Chỗ Rốc xã Nghĩa Hưng 0.20 2018-2020

Cây Xanh - Trên Đồng xã Nghĩa Hưng 0.91 2018-2020

Tuyến Sen - Đình - Chợ xã Nghĩa Hưng 0.51 2018-2020

Tuyến Vỡ - Cuối - Chùa xã Nghĩa Hưng 0.5 2018-2020

Cải tạo, nâng cấp đường từ UBND xã Ngũ 
Kiên đi Đê tả Sông Hồng 

xã Ngũ Kiên 1.04 2017

Cải tạo, nâng cấp đường Ngũ Kiên đi Yên 
Đồng (Yên Lạc) 

xã Ngũ Kiên 0.31 2017

Đường liên thôn ven Đầm Chùa xã Ngũ Kiên 0.16 2017
Mở mới Đường nối kênh Liễn Sơn đi Cống 
Bờ Nam

xã Ngũ Kiên 0.50 2018-2020

Mở mới đường đi Giộc Ngã Ba - Hóp Lũ xã Ngũ Kiên 0.50 2018-2020
Mở rộng đường đi Chiềng Lũ - Hóp xã Ngũ Kiên 0.50 2018-2020
Mở rộng đường sau thôn Đông xã Ngũ Kiên 1.00 2017
Mở mới đường thôn Chung 2 xã Ngũ Kiên 0.50 2018-2019
Đường khu trung tâm xã xã Ngũ Kiên 0.16 2017
Cải tạo, nâng cấp đường Tứ Trung - Đại Tự 
(ĐH 19B)

xã Ngũ Kiên 2.00 2017

QH bãi đỗ xe Hồ Lớn xã Phú Đa 0.23 2017

Đường đê Trung ương đi đền Đá xã Phú Đa xã Phú Đa 1.00 2017

Mở rộng tuyến từ chùa Phú Đa đi chùa Tam 
Phúc

xã Phú Đa 0.30 2018

Mở rộng tuyến thôn Trung đi thôn Đông xã Phú Đa 0.08 2017
Giữa ngang cốc xã Tam Phúc 0.09 2019
Đường vào nghĩa trang 2 thôn Dẫn Tự - Hòa 
Lạc

xã Tân Cương 0.04 2018

Mở rộng Xóm Giếng - Xóm Nội xã Tân Cương 0.18 2019
Đồng Chác - Đồng Lươn (mở rộng) xã Tân Cương 0.04 2020
Đồng Đường - Đầm Thầy xã Tân Cương 0.34 2020
Đường vào xóm trại thôn Dẫn Tự xã Tân Cương 0.03 2020
Từ trang trại ông Thanh đến trang trại ông 
Đại

xã Tân Cương 0.14 2020

Mở rộng từ kênh 6B đi đồng Thu cao Đồng Thu Cao xã Tân Cương 0.07 2018
Đường nội đồng Đồng Quán xã Tân Cương 0.06 2019

Tuyến đường trường Mầm non - Tỉnh lộ 304 xã Tân Tiến 1.11 2018-2019

Đường Đồng Gò - Đồng Vàng xã Tân Tiến 0.12 2017
Đường HTX Thượng Lạp - Đồng Gò xã Tân Tiến 0.06 2017
Đường Ông Quang - Rau xanh xã Tân Tiến 0.04 2017
Đường Ông thức - Rau xanh xã Tân Tiến 0.10 2017
Đường Ông Hợp - Lò Bún xã Tân Tiến 0.07 2017
Đường Ao ông Câu - Mô lớn xã Tân Tiến 0.17 2017
Đường Trạm bơm 1 - Mô lớn xã Tân Tiến 0.10 2017
Đường  Cầu Huế - Kênh cứng liên xã xã Tân Tiến 0.07 2017
Đường giao thông nông thôn từ trường tiểu 
học thượng trưng (đã quy hoạch) đi khu văn 
chỉ dưới

xã Thượng Trưng 0.20 2018-2020

Bãi đổ xe Thượng Trưng xã Thượng Trưng 0.50 2018-2020
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Phú Thứ A - Phú Thứ B xã Thượng Trưng 0.21 2018-2020
Tuyến Thương Binh đi NVH xóm Mới A xã Thượng Trưng 0.23 2018-2020
Tuyến Máng đào đi Kênh 6B xã Thượng Trưng 0.30 2018-2020
Tuyến ông Thu đi Kho Cam xã Thượng Trưng 0.18 2018-2020
Tuyến Bà Tạo - Xóm Lâm Dài xã Thượng Trưng 0.20 2018-2020
Tuyến Phú Thứ A - Phú Thứ B xã Thượng Trưng 0.18 2018-2020
Tuyến Cửa Điếm di đồng Am xã Thượng Trưng 0.20 2018-2020
Tuyến 304 đi đồng Cũ xã Thượng Trưng 0.17 2018-2020
Tuyến Mã Bến đi Ô Quy xã Thượng Trưng 0.10 2018-2020
Cuối Diệc đi Lý Nhân xã Thượng Trưng 0.27 2018-2020
Tuyến Chỗ Khâu đi Đồng Cầu xã Thượng Trưng 0.10 2018-2020
Tuyến ông Trung đi Tân Cương xã Thượng Trưng 0.12 2018-2020
Tuyến ông Pháo đi kho cũ Lâm mới xã Thượng Trưng 0.12 2018-2020
Trường cấp 2 - Đồng Tre xã Thượng Trưng 0.18 2018-2020
Kênh 6B - Đường huyện xã Thượng Trưng 0.06 2018-2020
Đuôi Đầm - Đồng Lũy xã Thượng Trưng 0.05 2018-2020
Giao thông nội đồng tuyến Cống Đơi đi 
đồng Con Cá

xã Thượng Trưng 0.30 2017

Phù Chính đi Đội Cấn  đồng Trệ Bãi xã Tuân Chính 0.54 2018
Quy hoạch bãi đỗ xe ven đường huyện lộ 
mới

xã Vân Xuân 0.30 2018

QH đường liên huyện
(nắn điểm đen giao thông)

xã Vân Xuân 1.20 2017

Cửa ga đi Công ty May Hùng Vương xã Việt Xuân 0.19 2018-2020
Đường liên thôn Phượng Lâu - Diệm Xuân xã Việt Xuân 0.20 2017
Mở rộng đường xứ đồng Mả Mồ có 2 tuyến xã Việt Xuân 0.14 2018-2020

Mở rộng đường từ nhà ông Cường đi Bến Lở xã Việt Xuân 0.03 2017

Mở rộng đường từ Xóm 2 đi Bến Lở xã Việt Xuân 0.14 2018-2020
Cầu Phú Hậu (giai đoạn 2) xã Việt Xuân 1.20 2017
Mở rộng đường giao thông tuyến QL2C đi 
nhà văn hóa thôn An Lão giữa

xã Vĩnh Thịnh 0.20 2018-2020

Đường dân sinh thôn Liễu xã Vĩnh Thịnh 0.01 2017
Mở rộng đường huyện xã Vĩnh Ninh 0.77 2017
Đường đê Trung Ương đi Vĩnh Ninh xã Vĩnh Ninh 6.00 2017
Mở rộng đường từ trung tâm xã Vĩnh Sơn đi 
xã Vũ Di

xã Vĩnh Sơn 0.67 2018-2020

Đương giao thông nội đồng từ chùa Già Du 
đi đồng ván

xã Vĩnh Sơn 0.12 2018-2020

Mở rộng tuyến đường đồng Chằm Vĩnh Sơn-
Vũ Di 

xã Vĩnh Sơn 0.89 2018

Đường giao thông tuyến Đề Sổ đi Bãi Nổi xã Vĩnh Sơn 1.50 2017
Đường giao thông nội đồng đồng Cửa xã Vũ Di 0.30 2017
Đường giao thông nội đồng đồng Dầu xã Vũ Di 0.15 2017
Đường nối QL2C cũ - QL2C mới xã Vũ Di 0.52 2017
Đường Dù ngoài đi Thị Lang xã Vũ Di 0.07 2018
Đường sang Dộc Bào xã Vũ Di 0.03 2018
Đường Ao Bẽ - Lò gạch xã Vũ Di 0.07 2018
Đường nối đường 309 - Yên Bình đi đường 
Hợp Thịnh - Đạo Tú

xã Yên Bình 1.20 2017

Mở rộng đường GT. Yên Trù - Ga Hướng 
Lại

Yên Bình xã Yên Bình 1.52 2018

Đường cầu mới sông Phan - Nương xã Yên Lập 0.30 2017

Mả Tổ đi Đồng Chục xã Yên Lập 0.35 2018-2020

Đồng Cửa Và đi Đồng Thuê xã Yên Lập 0.35 2018-2020

Hóc Rẽ đi đường Sắt xã Yên Lập 0.40 2018-2020

Đồng Lồ đi Đồng Qủa xã Yên Lập 0.20 2018-2020

Ngã ba đi Đồng Sạp xã Yên Lập 0.30 2018-2020

Hệ thống giao thông Bãi Vạt Dưới + Bãi Vạt 
Trên

xã Yên Lập 1.00 2018-2020
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Mở rộng đường từ Cầu sông Phan - Thôn 
Phủ Yên 3 đến đường đi Mả Tổ

xã Yên Lập 0.03 2018-2020

Mở rộng đường ven đồi Hội Chữ -  Thôn 
Đồi Me

xã Yên Lập 0.30 2018-2020

Mở rộng đường Mả Lạt đi đường sắt xã Yên Lập 0.30 2018-2020

Mở rộng đường Cửa Và đi Đồng Xây xã Yên Lập 0.30 2018-2020

Mở rộng đường Cầu Khôi đi Gò Gáng xã Yên Lập 0.30 2018-2020

Mở mới đường Đồng Khôi xã Yên Lập 0.15 2018-2020

Mở mới đường Đồng Mô Bàng xã Yên Lập 0.15 2018-2020

Bãi Đỗ Xe Đồng Cây Chanh xã Yên Lập 0.50 2018-2020

Các tuyến đường giao thông nội đồng xã Yên Lập 1.00 2017

Quy hoạch đất giao thông toàn huyện
huyện Vĩnh 

Tường
10.00 2017

IX Công trình thủy lợi 390.73

Cải tạo nâng cấp đê Bối

Vĩnh Ninh, Vĩnh 
Thịnh, An Tường, 

Lý Nhân, Cao 
Đại, Phú Thịnh

10.00 2018

Quy hoạch đất thủy lợi phục vụ dồn thửa đổi 
ruộng cho 7 xã  thực hiện trong năm 2017

xã Ngũ Kiên, Cao 
Đại, Tuân Chính, 
Vũ Di, Đại Đồng, 
Việt Xuân, Phú 

Thịnh

7.00 2017

Quy hoạch đất thủy lợi phục vụ dồn thửa đổi 
ruộng cho 22 xã, thị trấn còn lại

huyện Vĩnh 
Tường

22.00 2018-2020

Nâng cấp hệ thống bờ bao và trạm bơm 
chống úng khu vực sản xuất rau an toàn thị 
trấn Thổ Tang

TT Thổ Tang 0.15 2017

Cải tạo luồng tiêu từ Khu 10 thị trấn Tứ 
Trưng đến thôn Dầu xã Ngũ Kiên

TT Tứ Trưng, xã 
Ngũ Kiên

1.45 2017

Mương từ đồng Cốc đi đê Trung ương xã Bồ Sao 0.03 2019
Mương từ Gốc Gạo đi đê Trung ương xã Bồ Sao 0.02 2019
Tuyến kênh Bồ Sao - Lũng Hòa cống T1 xã Bồ Sao 0.50 2018
Mở rộng đê TW xã Cao Đại 5.70 2017
Các tuyến kênh mương thôn Đại Định xã Cao Đại 0.46 2017
Các tuyến kênh mương thôn Cao Xá xã Cao Đại 0.57 2017
Các tuyến kênh mương thôn Bình Trù xã Cao Đại 0.64 2017
Tuyến Vùng 1, vùng 5  (Phú Thịnh xâm 
canh cao Đại)

xã Cao Đại 0.50 2020

Xử lý cấp bách sạt lở kè Đại Định xã Cao Đại 0.51 2020
Nâng cấp tuyến bờ bao (kênh 6B) xã Cao Đại 0.40 2019
Mở rộng trạm bơm Đại Định xã Cao Đại 2.10 2017
Bể lắng cát của trạm bơm Đại Định Cày Máy xã Cao Đại 4.80 2019-2020
Xử lý cấp bách kè chống sạt lở Bờ tả sông 
Phó Đáy (giai đoạn 2 điều chỉnh bổ sung)

xã Kim Xá 1.50 2017

Dự án trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp 
và mở rộng mặt đê tả Sông Lô

xã Kim Xá 9.40 2017

Trạm bơm tiêu Kim Xá xã Kim Xá 15.10 2017
Điểm đổ bùn nạo vét lưu vực Kim Xá xã Kim Xá 50.00 2017
Hồ điều hòa Kim Xá xã Kim Xá 30.00 2017
Mở rộng Đầm Sổ xã Kim Xá 50.00 2017
Kênh tiêu úng ruộng sen xã Lũng Hòa 0.11 2017
Mương tiêu Trổ cờ - đồng Lấp - Ngọc Bứa xã Lũng Hòa 0.40 2018
Cửa Giếng - Nền Đình xã Lý Nhân 0.06 2020
Cửa Giếng - Trạm Xá xã Lý Nhân 0.03 2020
Cửa Giếng - Kênh xã Lý Nhân 0.04 2020
Mở rộng đê Trung Ương xã Ngũ Kiên 0.50 2017
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Dự cái cải tạo luồn tiêu Ngũ Kiên, Yên 
Đồng qua Cầu Treo Tam Hồng đến Cống 
Bảy cửa kênh tiêu Nam Yên Lạc

xã Ngũ Kiên 1.19 2017

Cải tạo Đầm Rưng xã Ngũ Kiên xã Ngũ Kiên 50.00 2017
Nạo vét hồ điều hòa trước trạm bơm xã Ngũ Kiên 30.90 2017
Xây dựng kênh hút và trạm bơm Ngũ Kiên xã Ngũ Kiên 17.10 2017
Xây dựng bể xả, kênh xả, cống qua đê và 
kênh xả ngoài bãi trạm bơm Ngũ Kiên

xã Ngũ Kiên 19.40 2017

Mở rộng đê Trung Ương xã Phú Đa 2.95 2017

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cái Võ - Phú Đa xã Phú Đa 0.40 2017

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Khuôn Thành - 
Phú Đa

xã Phú Đa 0.40 2017

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đường Đè - Phú 
Đa

xã Phú Đa 0.40 2019

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Sào Bốn - Phú 
Đa

xã Phú Đa 0.40 2017

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Quan - 
Phú Đa

xã Phú Đa 0.40 2020

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Quán Lạch - 
Phú Đa

xã Phú Đa 0.40 2019

Nâng cấp đê trung ương xã Phú Thịnh 2.95 2017
Cống xi đi thị trấn Vĩnh Tường xã Tam Phúc 0.12 2018
Dợ đi Cống Xi xã Tam Phúc 0.09 2018
Đầm Rầy đi thôn Phúc Lập xã Tam Phúc 0.09 2018
Ao ông Thế đi Đầm Rưng xã Tam Phúc 0.09 2019
Tuyến Đang đi Đầm Rưng xã Tam Phúc 0.11 2019
Dộc Lính đi thị trấn Vĩnh Tường xã Tam Phúc 0.07 2020
Vực Quảng đi Đầm Rưng xã Tam Phúc 0.04 2020
Đầm Nà đi Miêu Cốc xã Tam Phúc 0.07 2018
Chác Dưới xã Tân Cương 0.11 2019
Trạm xử lý nước thải sinh hoạt xã Tân Cương 0.10 2019

Mương từ xóm 2 đi trung tâm xã
sát với đường số 

32
xã Việt Xuân 0.02 2018-2020

Mương Hủng Nhồi xã Việt Xuân 0.26 2018-2020
Mương liên xã (Việt Xuân  - Lũng Hòa - Bồ 
Sao)

xã Việt Xuân 0.40 2017

Mương Bên Đồng xã Việt Xuân 0.40 2017
Kênh tiêu Việt Xuân - Yên Lập xã Việt Xuân 0.40 2017
Tuyến kênh tiêu Phú Đa - Vĩnh Ninh xã Vĩnh Ninh 0.70 2017
Xử lý khẩn cấp sạt lở khu vực Kè Thôn An 
Lão - Xã Vĩnh Thịnh (Kè Đại Định)

xã Vĩnh Thịnh 2.92 2017

Tuyến kênh tiêu Vĩnh Thịnh - An Tường xã Vĩnh Thịnh 0.40 2017
Mở rộng trạm bơm Liễu Trì xã Vĩnh Thịnh 0.30 2017
Cải tạo nâng cấp trạm bơm ruộng chũng xã Vĩnh Sơn 0.40 2019
Tuyến kênh tiêu Việt Xuân - Yên Lập xã Yên Lập 0.60 2017
Tuyến mương tiêu hồ đi Sông Phan xã Yên Lập 0.10 2018-2019
Tuyến mương tiêu dọc kênh 6A xã Yên Lập 0.30 2018-2019
Hệ thống kênh mương bãi vạt trên + Bãi vạt 
dưới

xã Yên Lập 0.16 2018-2019

Cải tạo nạo vét sông Phan
huyện Vĩnh 

Tường
18.20 2017-2020

Xử lý cấp bách gia cố thân đê, nền đê và mở 
rộng mặt đê tả sông Phó Đáy đoạn từ Km 
13+500 đến Km 23+370 huyện Vĩnh Tường 
(giai đoạn 3)

huyện Vĩnh 
Tường

1.50 2017-2020

Xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ tả Sông 
Phó Đáy (giai đoạn 2 điều chỉnh bổ sung)

huyện Vĩnh 
Tường

8.00 2017-2020
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Xây dựng thang mực nước ứng với cấp báo 
động lũ trên các sông địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

huyện Vĩnh 
Tường

0.10 2017

Cắm mốc hành lang thoát lũ cho các tuyến 
sông chính có đê.

huyện Vĩnh 
Tường

0.20 2017

Dự án tu bổ đê điều thường xuyên tỉnh Vĩnh 
Phúc giai đoạn 2017-2020

huyện Vĩnh 
Tường

8.00 2017

Cải tạo hệ thống tiêu nội đồng huyện Vĩnh 
Tường

huyện Vĩnh 
Tường

5.62 2017

X Công trình năng lượng 1.30
Dự án Nâng cao hiệu quả lưới điện nông 
thôn tỉnh Vĩnh Phúc phần vốn dư đợt 2, gói 
thầu NFC-KFW(R2)-VP

huyện Vĩnh 
Tường

0.06 2017

Xây dựng các xuất tuyến 35KV & 22KV sau 
trạm 110KV Vĩnh Tường 2

huyện Vĩnh 
Tường

0.02 2017

Đường dây 22 Kv và xuất tuyến 35 Kv, 22 
Kv của trạm biến áp 110 Kv Vĩnh Yên

Tân Tiến, Yên 
Lập, Nghĩa Hưng, 

TT Thổ Tang
1.00 2017

Xây dựng bổ sung các TBA phân phối để 
CQT lưới điện đầu năm 2016

huyện Vĩnh 
Tường

0.02 2017

Cải tạo nâng cấp đường trục và các nhánh rẽ 
Quản lý đê Việt Xuân 1-Lộ 471 E 25.5

huyện Vĩnh 
Tường

0.03 2017

CTQ các TBA Nghĩa Hưng 2, Thổ Tang, 
huyện Vĩnh Tường; Truyên thanh 3, Vĩnh 
Sơn 4, Nghĩa Hưng 5 huyện Vĩnh Tường.

huyện Vĩnh 
Tường

0.01 2017

QH trạm biến áp NM nước TT Thổ Tang 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp SL nước thải Thổ Tang 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Thổ Tang 19 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Thổ Tang 11 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Cao Đại 7 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Cao Đại 9 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Lò Gạch 1 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp CCN Thổ Tang - Lũng Hòa 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Lũng Hòa 1 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Lũng Hòa 2 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Thượng Trưng 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Thượng Trưng 7 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Tân Cương 4 Tân Cương 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Phú Thịnh 5 Phú Thịnh 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Phụ tải mới Lý Nhân 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Quảng Cư 2 Tuân Chính 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp An Tường 1 An Tường 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Thịnh 7 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Thịnh 4 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vũ Di 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vũ Di 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Phụ tải mới 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Chợ Vòng 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Dịch vụ chăm sóc SK 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Tường 1 0.003 2017-2020

Vĩnh Thịnh

Vũ Di

TT Vĩnh Tường

TT Thổ Tang

Cao Đại

Lũng Hòa

Thượng Trưng

Page 14



QH trạm biến áp Tứ Trưng 6 TT Tứ Trưng 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Phú Đa 4 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Phú Đa 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Tam Phúc 5 Tam Phúc 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Ngũ Kiên 7 Ngũ Kiên 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Ninh 1 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Ninh 2 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Tân Tiến 4 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Tân Tiến 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp CCN Tân Tiến 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Nghĩa Hưng 7 Nghĩa Hưng 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Yên Bình 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Yên Bình 7 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Kim Xá 1 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Kim Xá 2 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Bình Dương 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Bình Dương 7 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vân Xuân 4 Vân Xuân 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Đại Đồng 8 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Đại Đồng 10 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp CCN Đại Đồng 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Chấn Hưng 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Chấn Hưng 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Yên Lập 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Yên Lập 6 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Việt Xuân 5 Việt Xuân 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp CCN Việt Xuân 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Bồ Sao 4 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp Vĩnh Sơn 5 0.003 2017-2020

QH trạm biến áp CCN Vĩnh Sơn 0.003 2017-2020

XI Công trình bưu chính, viễn thông
Điểm bưu điện xã Đồng Chu Huy xã Tân Tiến 0.05 2018
Trạm bưu chính viễn thông xã Vĩnh Sơn 0.02 2018
Điểm bưu điện xã Cống Mới xã Yên Bình 0.09 2019

XII Công trình xây dựng cơ sở y tế 1.06
Mở rộng trạm y tế xã đồng Được xã Lũng Hòa 0.28 2017
Mở rộng Trạm y tế xã Thôn Mới xã Tân Tiến 0.28 2019

Trạm y tế xã Việt Xuân
Ngõ Bảy thôn 
Phượng Lâu

xã Việt Xuân 0.20 2017

Quy hoạch mới trạm y tế xã
trường mầm non 

cũ
xã Vân Xuân 0.15 2017

Trạm y tế Thôn Chợ xã Nghĩa Hưng 0.10 2017

Mở rộng trạm y tế xã Yên Lập
ao trước cửa trạm 

y tế
xã Yên Lập 0.05 2018

XIII
Công trình xây dựng cơ sở giáo dục - đào 
tạo

33.03

1 4.83

Trường THCS Vĩnh Tường chất lượng cao TT Vĩnh Tường 3.20 2017
Mở rộng trường THCS thị trấn Đồng Cửa TT Vĩnh Tường 0.65 2020

Bồ Sao

Vĩnh Sơn

Bình Dương

Đại Đồng

Chấn Hưng

Yên Lập

Vĩnh Ninh

Tân Tiến

Yên Bình

Kim Xá

Phú Đa

TT Vĩnh Tường 
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Mở rộng trường dạy nghề Hó Ngoài TT Vĩnh Tường 0.98 2018
2 2.37

Trường Trung học cơ sở Thổ Tang Giữa đồng TT Thổ Tang 2.37 2019
3 0.28

Quy hoạch mở rộng trường mầm non II Vị trí hiện tại xã Bình Dương 0.28 2018
4 2.35

Trường mầm non thôn Đại Định Đại Định xã Cao Đại 0.50 2018-2019

THCS Cao Đại vùng I chùa Nhãn xã Cao Đại 1.00 2018-2019

Mở mới trường mầm non thôn Đại Định xã Cao Đại 0.85 2018-2019

5 0.68

Mở rộng Trường trung học cơ sở Chấn Hưng xã Chấn Hưng 0.68 2018

6 4.04

Mở rộng trường mầm non Ao thôn 3 xã Đại Đồng 1.04 2018-2019

Mở rộng trường tiểu học Vị trí hiện tại xã Đại Đồng 1.37 2018-2019

Quy hoạch trường THCS Khu TT xã Đại Đồng 1.63 2018-2019

7 1.77

Mở rộng trường mầm non Kim Xá Gò Hàng Tăng xã Kim Xá 0.48 2017
Mở rộng tiểu học Kim Xá 2 Đồng Tối xã Kim Xá 0.20 2017
Mở rộng THCS Kim Xá Chằm quán xã Kim Xá 1.09 2017

8 3.00

Quy hoạch trường THPT Nguyễn Thị Giang đồng Dào Ngoài xã Lũng Hòa 3.00 2017

9 0.84

Mở rộng Trường THCS Nghĩa Hưng (lấy 
vào trường tiểu học)

Trường Tiểu Học xã Nghĩa Hưng 0.84 2018

10 0.29

Mở rộng trường THCS Nguyễn Viết Xuân 
(chưa có QĐ giao đất)

Đường Cao - thôn 
Đông

xã Ngũ Kiên 0.16 2017

Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân  
(chưa có QĐ giao đất)

Đường Cao - thôn 
Đông

xã Ngũ Kiên 0.13 2017

11 1.74

Mở rộng trường mầm non vị trí hiện tại xã Phú Thịnh 0.06 2017

Mở rộng trường THCS Yên Xuyên xã Phú Thịnh 0.43 2017

Quy hoạch trường tiểu học Yên Xuyên xã Phú Thịnh 1.25 2017
12 1.89

Mở rộng trường MN trung tâm Trường TH cũ xã Thượng Trưng 0.20 2018-2019

QH trường TH Thượng Trưng Sau Đồng xã Thượng Trưng 1.39 2018-2019

QH trường trẻ em khuyết tật Sau Đồng xã Thượng Trưng 0.30 2018-2019

13 Xã Tuân Chính 1.08

Mở rộng trường tiểu học Tuân Chính (chưa 
có QĐ giao đất)

Vị trí hiện tại xã Tuân Chính 1.08 2018

13 1.16

 Quy hoạch mới trường mầm non xã Vân Xuân 0.51 2018-2019

 Mở rộng trường THCS Vị trí hiện tại xã Vân Xuân 0.65 2018-2019

14 0.66

QH trường mầm non Trượng Kho xã Vĩnh Ninh 0.33 2017

Xã Phú Thịnh

Xã Thượng Trưng

Xã Vân Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

TT Thổ Tang 

Xã Chấn Hưng

Xã Đại Đồng 

Xã Bình Dương 

Xã Cao Đại 

Xã Kim Xá 

Xã Lũng Hòa 

Xã Nghĩa Hưng

Xã Ngũ Kiên
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Mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Ninh Sào Năm xã Vĩnh Ninh 0.18 2017

Mở rộng trường THCS Vĩnh Ninh Sào Năm xã Vĩnh Ninh 0.15 2017

15 3.41

Mở rộng trường mầm non I Vị trí cũ xã Vĩnh Thịnh 0.16 2018
Quy hoạch mới trường mầm non II Dộc Ngoài xã Vĩnh Thịnh 0.90 2018
Mở rộng trường Tiểu học Vĩnh Thịnh I Khổ Ngắn xã Vĩnh Thịnh 0.52 2018
Mở rộng trường THCS Vĩnh Thịnh Khổ Dài xã Vĩnh Thịnh 1.83 2018

16 1.30

Quy hoạch mới trường tiểu học Dộc sau nha xã Vĩnh Sơn 1.30 2019
17 0.48

Mở rộng trường tiểu học Yên Bình đồng Thàng xã Yên Bình 0.48 2017
18 1.94

QH trường mầm non Yên Lập Đồng Đình xã Yên Lập 0.96 2017
QH trường mầm non điểm lẻ Đồi Me xã Yên Lập 0.03 2019
Mở rộng trường THCS Yên Lập Vĩ Phượng xã Yên Lập 0.95 2017

XIV
Công trình xây dựng cơ sở thể dục - thể 
thao

21.26

1 1.50

Sân vận động thị trấn Giữa đồng TT Thổ Tang 1.50 2019
2 1.00

Quy hoạch sân thể thao Tứ Trưng TT Tứ Trưng 1.00 2020
3 1.50

 TT Văn hóa thể thao thôn Đại Định xã Cao Đại 0.50 2019-2020
 TT Văn hóa thể thao thôn Bình Trù xã Cao Đại 0.50 2019-2020
 TT Văn hóa thể thao thôn Cao Xá xã Cao Đại 0.50 2019-2020

4 1.00

QH sân thể thao xã Khu Đồng Giữa xã Chấn Hưng 1.00 2017
5 2.64

QH sân thể thao xã Ao Trảng xã Kim Xá 1.00 2017
QH bổ sung sân thể thao NVH thôn Nội Đồi Nội xã Kim Xá 1.64 2018

6 0.30

 Bể Bơi Chăn Nuôi xã Lý Nhân 0.30 2020
7 1.00

Sân vận động trung tâm xã Cửa Ao Đình xã Nghĩa Hưng 1.00 2017
8 1.00

Sân thể thao xã  (chưa có QĐ giao đất)
Đường Cao - thôn 

Đông
xã Ngũ Kiên 1.00 2017

9 1.00

Quy hoạch sân thể thao xã Hổ Vang xã Lũng Hòa 1.00 2017
10 1.00

Sân thể thao xã (trong khu trung tâm văn hóa 
thể thao)

Đồng Chu Huy xã Tân Tiến 1.00 2017

11 1.60

Khu VHTT Phú Thứ A, B Đầm Bèo xã Thượng Trưng 0.40 2018-2019

Khu VHTT Phú Trưng A, B, C Dộc Vông xã Thượng Trưng 0.40 2018-2019

Khu VHTT Thạch Ngoa + Xóm Dơi + Phú 
Hạnh

Ao Quả xã Thượng Trưng 0.40 2018-2019

Khu VHTT xóm Lâm + xóm Mới Đồng Sưa xã Thượng Trưng 0.40 2018-2019

12 1.35

Sân thể thao xã (chưa có QĐ giao đất)
thôn Đông+Phù 

Chính
xã Tuân Chính 1.10 2017

 Bể bơi thôn Phù Chính Phù Chính xã Tuân Chính 0.20 2017
 Sân thể thao thôn Thượng xã Tuân Chính 0.05 2019

13 1.20 Xã Vĩnh Ninh  

Xã Yên Bình 

Xã Yên Lập

 Xã Nghĩa Hưng 

Xã Ngũ Kiên

Xã Cao Đại 

 Xã Chấn Hưng 

Xã Thượng Trưng

Xã Tuân Chính

Xã Lũng Hòa 

Xã Tân Tiến

Xã Kim Xá 

Xã Lý Nhân

TT Thổ Tang 

TT Tứ Trưng

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Sơn
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QH sân thể thao xã Ngọn Uỷ Ban xã Vĩnh Ninh 1.20 2017
14 1.70

QH sân thể thao xã Đầm Làng xã Vĩnh Sơn 1.70 2017

15 1.30

QH sân thể thao xã Trũng Cổng xã Vĩnh Thịnh 1.30 2017
16 2.17

QH sân thể thao xã đồng Đình xã Yên Lập 1.27 2019

QH sân thể thao thôn
ao trước cửa trạm 

y tế
xã Yên Lập 0.40 2019

Sân thể thao thôn Phủ Yên 1 Đê Tân xã Yên Lập 0.50 2019
XV Công trình xây dựng chợ 98.89

Chợ đầu mối
xã Yên Lập, xã 

Tân Tiến, xã Lũng 
Hòa

86.00 2017

Mở rộng chợ Giang TT Thổ Tang 0.57 2017
Mở rộng chợ Bồ Sao Đồng Thạch xã Bồ Sao 1.00 2017

Quy hoạch chợ Kiệu thôn Nha (mở rộng)
Khu Mả Tre - Xã 

Chấn Hưng
xã Chấn Hưng 0.84 2017

Chợ Xã Ngõ Sấu xã Lý Nhân 0.30 2020
Mở rộng chợ UBND xã xã Nghĩa Hưng 0.51 2017
Mở rộng chợ Phú Đa xã Phú Đa 0.25 2017
Chợ Vòng và các khu phụ trợ xã Tuân Chính 9.13 2017
Quy hoạch mở rộng chợ xã Vị trí hiện tại xã Vân Xuân 0.09 2019
QH Chợ Đồng Lấm - thôn Đồi Me Đồng Lấm xã Yên Lập 0.10 2019
QH Chợ Đồng Đình - thôn Phủ Yên 4 Đồng Đình xã Yên Lập 0.10 2019

XVI Công trình di tích lịch sử - văn hóa 7.55
Mở rộng khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Lạc Trung xã Bình Dương 2.00 2018
Di tích đền Ngòi khu chùa Đông xã Lũng Hòa 0.52 2019-2020
Mở rộng khu di tích Gò Gạo Sau đồng xã Thượng Trưng 0.05 2018
Miếu Tây Lư Xóm Mới A xã Thượng Trưng 0.06 2018

Cụm di tích lịch sử văn hóa Diệm Xuân
Đồi thôn Diệm 

Xuân
xã Việt Xuân 2.00 2017

Tôn tạo và phát huy giá trị Cụm di tích đền 
Ngự Dội

Đồng Gò Dâu, 
Trượng Kho

xã Vĩnh Ninh 2.70 2017

Mở rộng nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Lê Xoay
Khu vực đài tưởng 

niệm liệt sỹ Lê 
Xoay

xã Bồ Sao 0.22 2017

XVII Công trình bãi thải, xử lý chất thải 25.35

1 2.27

Trạm xử lý nước thải (02 vị trí) TT Thổ Tang 2.27 2017

Mở rộng bãi rác Gieo Khô TT Vĩnh Tường 0.50 2018-2020

2 1.00

Điểm thu gom xử lý nước thải tập trung Cây Đề TT Vĩnh Tường 1.00 2018
3 0.60

Mở rộng bãi rác Dộc Lầy thị trấn Tứ Trưng 0.30 2018
Khu xử lý rác thải rắn thị trấn Tứ Trưng 0.30 2019

4 0.50

Trạm xử lý nước sinh hoạt 3 thôn: Đại Đình, 
Cao Xá, Bình Trù

xã Cao Đại 0.50 2019-2020

5 0.22

Quy hoạch bãi rác thôn Nội Đồng Đống Gạch xã Chấn Hưng 0.10 2017
Quy hoạch bãi rác thôn đồng mật (đăng ký 
mới)

Đồng mật (Thôn 
Xuôi)

xã Chấn Hưng 0.12 2017

6 11.86

Bãi xử lý rác thải xây dựng và rác thải rắn xã Kim Xá 11.20 2018-2020

Quy hoạch bãi rác
Ma Đỏ,thôn Phú 

Nông
xã Kim Xá 0.36 2020

Xã Vĩnh Sơn

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Yên Lập

Xã Cao Đại 

Xã Chấn Hưng

TT Thổ Tang 

Xã Kim Xá 

TT Vĩnh Tường 

TT Tứ Trưng
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Quy hoach bãi rác Trại Bát xã Kim Xá 0.30 2020
7 0.25

Quy hoạch bãi rác Đầu cầu lư xã Lũng Hòa 0.10 2017
Quy hoạch bãi rác Đồng Mòi xã Lũng Hòa 0.05 2017
Quy hoạch bãi rác Ma Bưởi xã Lũng Hòa 0.10 2017

8 1.18

QH bãi rác Lỗ Cá xã Ngũ Kiên 0.20 2018-2020
Quy hoạch bãi rác Dộc Ngã Ba xã Ngũ Kiên 0.78 2017
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các 
khu dân cư: thôn Dầu, Ven, Tân An, Cẩm 
Vực, Đông, Chung, Thượng, An Thọ

xã Ngũ Kiên 0.20 2018-2020

9 0.15

Quy hoạch bãi rác thôn Chùa thôn Chùa xã Nghĩa Hưng 0.05 2018
Quy hoạch bãi rác thôn Sen thôn Sen xã Nghĩa Hưng 0.06 2017
Quy hoạch mở rộng bãi rác thôn Đình thôn Đình xã Nghĩa Hưng 0.04 2017

10 Xã Phú Đa 3.00

Bãi xử lý rác thải xây dựng xã Phú Đa 3.00 2018-2020

11 0.25

Quy hoạch bãi rác khu đất máy Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.20 2017
Quy hoạch bãi rác Bàn Mạch Bàn Mạch xã Phú Thịnh 0.05 2017

12 0.50

Khu xử lý nước thải xã Tam Phúc Hồ Đồi xã Tam Phúc 0.50 2018-2020
13 0.40

Mở rộng bãi rác, xử lý lò đốt rác  Đồng Láng xã Tân Cương 0.15 2018
Mở rộng bãi rác thôn Dẫn Tự Đồng Quán xã Tân Cương 0.21 2019
Mở rộng bãi rác thôn Hòa Lạc Đồng Quán xã Tân Cương 0.04 2017

14 1.40

Quy hoạch Bãi rác Phá Hoang xã Tân Tiến 1.00 2018-2019

Quy hoạch bãi rác tạm Gò Lều xã Tân Tiến 0.20 2017
Quy hoạch bãi rác tập trung Thôn Mới xã Tân Tiến 0.20 2017

15 0.90

Bể xử lý nước thải Xóm Mới Xóm Mới xã Thượng Trưng 0.10 2018-2019

Lò xử rác thải bãi rác đồng đầu xã Thượng Trưng 0.30 2018-2019

Bãi rác thải Đồng Đầu Đồng Đầu xã Thượng Trưng 0.50 2017
16 Xã Tuân Chính

Mở rộng bãi rác thôn Đông (chưa có QĐ 
giao đất)

Thôn Đông xã Tuân Chính 0.07 2017

17 0.34

Quy hoạch mới bãi rác Mái Ngoài xã Vân Xuân 0.14 2018-2019

Quy hoạch mở rộng bãi rác thôn Chùa Gò cây đa xã Vân Xuân 0.20 2018-2019

18 0.30

Bãi rác Mả Bé Mả Bé xã Việt Xuân 0.30 2017
19 0.55

QH bãi rác Khu Đình Vĩnh Ninh 0.20 2019

QH bãi rác Khu Phần Dài xã Vĩnh Ninh 0.10 2017

QH bãi rác Gốc Yên Định Vĩnh Ninh 0.15 2018-2019
Hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho 
cụm dân cư

3 sào Cụ Kim Vĩnh Ninh 0.05 2018-2019

Bãi chôn lấp xử lý xác động vật Hậu Lộc xã Vĩnh Ninh 0.05 2018-2019
20 0.25

Quy hoạch bãi rác đồng Bồ Liêu xã Vĩnh Sơn 0.25 2017
21 0.30

QH bãi rác Cội Đê 1 xã Vĩnh Thịnh 0.10 2017

QH bãi rác Vuông Hệ xã Vĩnh Thịnh 0.10 2017

Xã Thượng Trưng

Xã Vân Xuân

Xã Vĩnh Sơn 

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Tân Cương 

Xã Tân Tiến

Xã Việt Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

Xã Lũng Hòa 

Xã Phú Thịnh

Xã Tam Phúc

Xã Ngũ Kiên

Xã Nghĩa Hưng 
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QH bãi rác Rệch xã Vĩnh Thịnh 0.10 2017

22 0.25

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước 
thải

xã Vũ Di 0.05 2018-2019

Quy hoạch bãi rác xã Vũ Di 0.20 2018-2019

23 0.32

Bãi rác thôn Lực Điền Ốc Sỏi xã Yên Bình 0.04 2018-2019
QH bãi rác thôn Đình thôn Đình xã Yên Bình 0.08 2017
QH bãi rác thôn Yên Trù thôn Yên Trù xã Yên Bình 0.10 2017
Bãi rác Thôn Nội Đồng Sen xã Yên Bình 0.10 2018-2019

24 1.56

QH bãi rác Bến Hạc Cây Me xã Yên Lập 1.00 2018-2019

QH lò đốt rác Gò Lạch xã Yên Lập 0.20 2018-2019

QH bãi rác Đồng Quả xã Yên Lập 0.36 2017

XIX Công trình cơ sở tôn giáo và tín ngưỡng 8.13

Quy hoạch đình Tứ Trưng
trụ sở UBND TT 

cũ
TT Tứ Trưng 0.22 2017

Mở rộng chùa Tùng Vân UBND thị trấn TT Thổ Tang 0.36 2020
Quy hoạch đền thờ Nguyễn Thái Học Phương Vân TT Thổ Tang 0.95 2020
Chùa An Tự (Bích Chu)  thôn Bích Chu xã An Tường 0.15 2017
Tôn tạo chùa Kỳ Lân xã Bình Dương 0.60 2017

Mở rộng chùa Bảo Ân Vị trí hiện tại xã Bồ Sao 0.40 2018-2020

Mở rộng đền Đuông Gò Vồi xã Bồ Sao 0.80 2018-2020

Quy hoạch chùa Thiên Phúc (đã có chủ 
trương cho phép XD)

Thôn 4- Xã Đại 
Đồng

xã Đại Đồng 0.20 2017

Mở rộng chùa Bàn Mạch xã Lý Nhân 0.07 2019-2020

Quán thờ Thành Hoàng làng xã Nghĩa Hưng Thôn Chợ xã Nghĩa Hưng 0.05 2018-2020

Mở rộng chùa Thiên Phúc Lò Gạch xã Ngũ Kiên 0.53 2017
Mở rộng chùa Phú Đa Thôn Thượng xã Phú Đa 0.08 2017

Mở rộng Miếu Yên Định
Trước cửa ao Cụ 

Huân
xã Phú Đa 0.08 2017

Mở rộng đình Thượng Lạp Thôn Thượng Lạp xã Tân Tiến 0.32 2018-2019

Bia Văn Chỉ Văn Chỉ Trên xã Thượng Trưng 0.05 2018-2019

Mở rộng chùa Bảo Quang Trường TH cũ xã Thượng Trưng 0.20 2018-2019

Khôi phục miếu cũ xã Thượng Trưng Trường TH cũ xã Thượng Trưng 0.31 2018-2019

Mở rộng chùa Phú Trưng Kho Cam xã Thượng Trưng 0.30 2018-2019

Mở rộng chùa Hoa Dương  Thôn Thượng  xã Tuân Chính 0.05 2017
Mở rộng chùa Thanh Xuân Phù Chính xã Tuân Chính 0.13 2017
Mở rộng Đình Đông xã Tuân Chính 0.12 2017

Quy hoạch mở rộng chùa Thiên Phúc xã Vân Xuân 0.34 2018-2020

Mở rộng Khuôn viên Chùa Dầu (Chùa 
Nguyên Hòa)

xã Việt Xuân 0.09 2017

QH mới Chùa Huệ Hương Tự Gò Dâu xã Vĩnh Ninh 0.25 2017
Quy hoạch chùa Gìa Du Cạnh đầm lác xã Vĩnh Sơn 0.50 2017
Mở rộng chùa Yên Nhiên đồng Chùa xã Vũ Di 0.70 2019
Mở rộng chùa Vũ Di Vị trí hiện tại xã Vũ Di 0.03 2017
Mở rộng đền Ba Làng xã Yên Lập 0.15 2020

Mở rộng Chùa Linh Sơn Thôn Đồi Me xã Yên Lập 0.05 2018-2019

Mở rộng Chùa Thái Bình Thôn Phủ Yên 2 xã Yên Lập 0.05 2018-2019

XX
Công trình nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ

48.99

1 0.50

Quy hoạch mở rộng nghĩa trang nhân dân Gieo Khô TT Vĩnh Tường 0.50 2020
2 3.59TT Thổ Tang 

Xã Vũ Di

Xã Yên Bình 

Xã Yên Lập

TT Vĩnh Tường 
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QH đất nghĩa trang trong QH khu trung tâm 
thị trấn Thổ Tang

TT Thổ Tang 3.59 2018

3 0.50

Mở rộng nghĩa trang nhân dân Đồng Sóc TT Tứ Trưng 0.50 2019
4 0.50

Nghĩa địa thôn Bích Chu Cầu Tre xã An Tường 0.50 2017
5 1.07

Mở rộng nghĩa địa Phong Doanh Phong Doanh xã Bình Dương 0.27 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Tứ Kỳ Tứ Kỳ xã Bình Dương 0.20 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Hà trì Hà Trì xã Bình Dương 0.10 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Ngọc Động Ngọc Động xã Bình Dương 0.10 2018-2019
Mở rộng nghĩa địa Hoa Đà Hoa Đà xã Bình Dương 0.10 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Hoa Phú Hoa Phú xã Bình Dương 0.10 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Lạc Trung Lạc Trung xã Bình Dương 0.10 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Yên Thịnh Yên Thịnh xã Bình Dương 0.10 2018-2019
6 4.77

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Gò Vồi xã Bồ Sao 0.47 2018
Quy hoạch nghĩa địa Mả San Mả San xã Bồ Sao 2.30 2018
Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã và quy hoạch 
các nghĩa trang nhân dân xã Bồ Sao

xã Bồ Sao 2.00 2017

7 0.89

Mở rộng nghĩa trang nhân dân Bãi Cát thôn Đại Định xã Cao Đại 0.39 2017
Mở rộng nghĩa địa Khu Trầm Bí xã Cao Đại 0.50 2018

8 0.70

Mở rộng nghĩa địa thôn Vĩnh Lại Đồng Ngã Ba xã Chấn Hưng 0.20 2017
Mở rộng nghĩa địa thôn Yên Nội Đồng Dậu xã Chấn Hưng 0.25 2018
Mở rộng nghĩa địa thôn Sơn Kiệu Bãi Kiệu xã Chấn Hưng 0.25 2018

9 1.70

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Vườn Chợ xã Đại Đồng 0.20 2018-2019
Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Mả Quan xã Đại Đồng 0.50 2019-2020
Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Cây Đề xã Đại Đồng 1.00 2019

10 1.59

Mở rộng đất nghĩa địa thôn Hoàng Thượng
Cổ Ngựa và Mả 

Đoàn
xã Kim Xá 0.50 2017

Mở rộng đất nghĩa địa thôn Hạ Chuế Đồng Ngũ xã Kim Xá 0.10 2018
Mở rộng đất nghĩa địa thôn Nội Ma  Đỏ xã Kim Xá 0.46 2017
Mở rộng đất nghĩa địa thôn Hoàng Trung Đồi Bầu xã Kim Xá 0.39 2018
Mở rộng đất nghĩa địa thôn Hoàng Tân Mả Đoàn xã Kim Xá 0.14 2017

11 3.81

Quy hoạch nghĩa trang liệt sỹ đồng Dược xã Lũng Hòa 0.91 2017
Quy hoạch nghĩa địa thôn Đông - Trung Cây Mái xã Lũng Hòa 1.20 2017
Quy hoạch nghĩa địa hung táng thôn Hòa 
Loan

Gò Biên xã Lũng Hòa 0.20 2019

Quy hoạch nghĩa địa cải táng thôn Hòa Loan Đất Cát xã Lũng Hòa 1.50 2019

12 1.30

Mở rộng nghĩa địa Bàn Mạch xã Lý Nhân 1.00 2020
Nghĩa địa Văn Hà  Đồng Sấu xã Lý Nhân 0.30 2018

13 1.33

Quy hoạch nghĩa địa thôn Chợ  Đồng Lông Tông xã Nghĩa Hưng 0.27 2017

Quy hoạch nghĩa địa thôn Chùa + Cuối + Vỡ  Đồng Đất Đỏ xã Nghĩa Hưng 0.50 2017

Xã Chấn Hưng 

Xã Đại Đồng 

Xã Kim Xá 

Xã Lũng Hòa 

Xã Lý Nhân

Xã Nghĩa Hưng 

TT Tứ Trưng

Xã An Tường 

Xã Bình Dương 

Xã Bồ Sao 

Xã Cao Đại 
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Quy hoạch nghĩa địa thôn Đình  Đồng Huyện xã Nghĩa Hưng 0.10 2017

Quy hoạch nghĩa địa thôn Nghĩa Lập
 Đồng Nương 

Đường 
xã Nghĩa Hưng 0.23 2017

Quy hoạch nghĩa địa thôn Sen Đồng Miếu Mo xã Nghĩa Hưng 0.23 2017
14 1.50

Mở mới nghĩa địa Thôn Thượng Đồng Bột xã Ngũ Kiên 1.00 2017
Mở rộng nghĩa địa Chùa Đồng Chùa Đồng xã Ngũ Kiên 0.50 2017

15 0.86

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ Vị trí hiện tại xã Phú Thịnh 0.06 2017

Mở rộng nghĩa trang thôn Yên Xuyên xã Phú Thịnh 0.50 2018-2020

Mở rộng nghĩa trang thôn Bàn Giang Bàn Giang xã Phú Thịnh 0.10 2017
Mở rộng nghĩa trang thôn Đan Thượng Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.10 2017
Mở rộng nghĩa trang Mả Ranh Yên Xuyên xã Phú Thịnh 0.10 2017

16 2.50

Mở rộng nghĩa địa Đồng Dợ xã Tam Phúc 2.50 2018
17 4.31

Mở rộng nghĩa trang thôn Nội đồng Gò Dâu xã Tân Tiến 0.64 2017
Quy hoạch mới ghĩa trang nhân dân
 thôn Mới

đồng Đầm Ngoài xã Tân Tiến 2.21 2017

Mở mới nghĩa trang nhân dân 
thôn Thượng Lạp

Đồng Gò xã Tân Tiến 1.46 2017

18 1.20

Mở rộng nghĩa địa Đan Bùi xã Thượng Trưng 0.20 2017
Mở rộng nghĩa địa Đè Mới xã Thượng Trưng 0.50 2018-2019
Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Đồng Con Cá xã Thượng Trưng 0.50 2017

19 0.60

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Đồng Mả Sổ xã Vân Xuân 0.60 2017
20 3.82

QH mở rộng nghĩa địa thôn Phượng Lâu Giữa Đồng xã Việt Xuân 1.70 2017
QH mở rộng nghĩa địa thôn Diệm Xuân Hủng Nhồi xã Việt Xuân 0.89 2017
Mở rộng nghĩa địa thôn Việt Hưng Việt Hưng xã Việt Xuân 0.48 2017
QH nghĩa địa thôn Việt An Đồng Lớn xã Việt Xuân 0.35 2018
QH Nghĩa trang liệt sỹ Bến Lở Bến Lở xã Việt Xuân 0.40 2018

21 1.26

Mở mới nghĩa địa Duy Bình Gốc Sung Vĩnh Ninh 0.50 2018-2019

Mở rộng nghĩa địa Kim Xa Đất Thước Vĩnh Ninh 0.50 2018-2019

QH mới nghĩa địa Hậu Lộc Chéo Đập xã Vĩnh Ninh 0.26 2017

22 2.20

Mở rộng nghĩa địa Hoàng Xá Ngược + An 
Thượng

Hoàng Xá + An 
Thượng

xã Vĩnh Thịnh 0.10 2018-2020

Mở rộng nghĩa địa Hệ Hệ xã Vĩnh Thịnh 0.05 2018-2020
Mở rộng nghĩa địa Môn Trì + Hoàng Xá 
Đình

Môn Trì xã Vĩnh Thịnh 0.25 2018-2020

Mở rộng nghĩa địa Khác Nhi + An Hạ Đồng Chùa xã Vĩnh Thịnh 0.20 2018-2020
Mở rộng nghĩa địa Khác Nhi Ngược +  Khác 
Nhi Xuôi

Đồng Chéo xã Vĩnh Thịnh 0.50 2018-2020

Mở rộng nghĩa địa Trại Trì; Thôn Liễu Đồng Chũng Quán xã Vĩnh Thịnh 0.80 2018-2020

Mở rộng nghĩa địa An Lão Đồng Bảy Mẫu xã Vĩnh Thịnh 0.30 2018-2020
23 2.73

Quy hoạch mới nghĩa trang liệt sỹ (chưa có 
Quyết định giao đất)

đồng Sồi xã Vĩnh Sơn 0.38 2017

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa
Bãi ma đậm, độc 

nghĩa địa
xã Vĩnh Sơn 2.35 2019

24 1.40

Quy hoạch mở mới nghĩa địa Xuân Lai xã Vũ Di 0.20 2018-2020

Xã Vũ Di

Xã Ngũ Kiên

Xã Phú Thịnh

Xã Tam Phúc

Xã Tân Tiến

Xã Việt Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Sơn

Xã Thượng Trưng

Xã Vân Xuân
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Quy hoạch mở mới nghĩa địa đồng Hóc Chó xã Vũ Di 0.40 2018-2020

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Yên Nhiên xã Vũ Di 0.40 2018-2020

Quy hoạch mở rộng nghĩa địa Yên Trình xã Vũ Di 0.40 2018-2020

25 1.80

Mở rộng nghĩa địa Bải Áng thôn Lực Điền xã Yên Bình 0.25 2018-2020

QH nghĩa địa thôn Nội xã Yên Bình 1.05 2018-2020

Mở rộng nghĩa địa Mả Trang thôn Đình xã Yên Bình 0.25 2018-2020

Mở rộng Nghĩa địa Ma Tè thôn Yên Trù xã Yên Bình 0.25 2018-2020

26 2.56

Mở rộng nghĩa địa Cây Me xã Yên Lập 1.56 2019
Mở mới nghĩa địa Đồng Quả xã Yên Lập 1.00 2017

XXI Công trình sinh hoạt cộng đồng 20.58
1 1.10

Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện Bù Đê xã Vũ Di 1.10 2017
2 0.15

Làm mới nhà văn hóa 19-5 TT Vĩnh Tường 1.50
Mở rộng nhà văn hóa Cầu Quan Vị trí hiện tại TT Vĩnh Tường 0.10 2020
Mở rộng nhà văn hóa Yên Cát Vị trí hiện tại TT Vĩnh Tường 0.05 2019

3 0.55

QH đất văn hóa khu trung tâm Giữa đồng TT Thổ Tang 0.55 2018
4 0.22

Quy hoạch nhà văn hóa khu 5 Khu 5 TT Tứ Trưng 0.22 2017
5 1.80

NVH thôn Thủ Độ Đồng Bến Đò xã An Tường 0.10 2017
NVH thôn Kim Đê Cội Kho xã An Tường 0.10 2017
NVH thôn Cam Giá xã An Tường 0.30 2017
 Khu thiết chế văn hóa - thể thao xã Vùng C xã An Tường 1.30 2017

6 0.49

Quy hoạch cụm văn hóa Tứ Kỳ xã Bình Dương 0.39 2020

Quy hoạch nhà văn hóa thôn Hà Trì (chưa có 
Quyết định giao đất)

Hà Trì xã Bình Dương 0.05 2017

Quy hoạch nhà văn hóa thôn Ngọc Động 
(chưa có Quyết định giao đất)

Ngọc Động xã Bình Dương 0.05 2017

7 0.30

NVH thôn Đại Định Đồng Dộc xã Cao Đại 0.05 2017
NVH thôn Cao Xá Vùng I xã Cao Đại 0.05 2017
NVH thôn Tô Thế Huy Khu chăn nuôi xã Cao Đại 0.10 2020
NVH Phú Thị thôn Đại Định Đại Định xã Cao Đại 0.10 2017

8 0.25

QH nhà văn hóa thôn Nội Ngõ Đàm xã Chấn Hưng 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Nha (Chuyển vị trí từ 
vị trí cũ sang HTX Sơn Kiệu)

Thôn Nha xã Chấn Hưng 0.05 2017

QH nhà văn hóa thôn Thành Công Ngõ Giữa xã Chấn Hưng 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Khoát Đồng Sói xã Chấn Hưng 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Quyết Tiến (chuyển vị 
trí từ nhà VH cũ sang vị trí mới)

Khu Ngõ Giữa, 
thôn Quyết Tiến

xã Chấn Hưng 0.05 2017

9 0.15

Nhà văn hóa thôn 3 Thôn 3 xã Đại Đồng 0.05 2017
Nhà văn hóa thôn 4 Thôn 4 xã Đại Đồng 0.05 2017
Nhà văn hóa thôn 7 Thôn 7 xã Đại Đồng 0.05 2017

10 1.35

Trung tâm văn hóa thể thao xã
giáp trụ sở UBND 

xã
xã Lũng Hòa 1.35 2017

11 0.74

Nhà văn hóa thôn Chùa Hồ Ông Mạo xã Nghĩa Hưng 0.07 2017
Mở rộng nhà văn hóa thôn Cuối Ao Ông Dùm xã Nghĩa Hưng 0.07 2017

TT Vĩnh Tường 

TT Thổ Tang 

TT Tứ Trưng

Xã An Tường 

Xã Yên Bình 

 Xã Bình Dương  

Xã Cao Đại 

Xã Chấn Hưng

Xã Đại Đồng 

Xã Lũng Hòa 

Xã Nghĩa Hưng

Xã Yên Lập

Xã Vũ Di
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Nhà văn hóa thôn Nghĩa Lập Ao Ông Vãng - Ứng xã Nghĩa Hưng 0.10 2017
Mở rộng nhà văn hóa thôn Chợ Ao Ông Lại xã Nghĩa Hưng 0.12 2017
Nhà văn hóa thôn Đình Ao Ông Duy xã Nghĩa Hưng 0.13 2017
Nhà văn hóa thôn Sen Ao Ông Từ xã Nghĩa Hưng 0.16 2017
Nhà văn hóa thôn Vỡ Ao Ông Chao xã Nghĩa Hưng 0.09 2017

12 0.42

QH nhà văn hóa thôn Mới (chưa có QĐ giao 
đất)

thôn Mới xã Ngũ Kiên 0.06 2017

QH nhà văn hóa thôn Hồi Cương (chưa có 
QĐ giao đất)

Hồi Cương xã Ngũ Kiên 0.09 2017

QH nhà văn hóa thôn Chung 1 (chưa có QĐ 
giao đất)

Chung 1 xã Ngũ Kiên 0.07 2017

QH nhà văn hóa thôn Chung 2 (chưa có QĐ 
giao đất)

Chung 2 xã Ngũ Kiên 0.05 2017

QH nhà văn hóa thôn An Thọ (chưa có QĐ 
giao đất)

An Thọ xã Ngũ Kiên 0.08 2017

QH nhà văn hóa thôn Đông (chưa có QĐ 
giao đất)

thôn Đông xã Ngũ Kiên 0.06 2017

Mở rộng nhà văn hóa thôn Tân An (chưa có 
QĐ giao đất)

Tân An xã Ngũ Kiên 0.01 2017

13 0.17

Mở rộng nhà văn hóa thôn Bảo Trưng Bảo Trưng xã Phú Đa 0.05 2017

Mở rộng nhà văn hóa thôn Tam Dinh Tam Dinh xã Phú Đa 0.04 2017

Mở rộng nhà văn hóa thôn Thượng thôn Thượng xã Phú Đa 0.04 2017

Mở rộng nhà văn hóa thôn Trung thôn Trung xã Phú Đa 0.04 2017

14 1.13

Trung tâm văn hóa thể thao xã Yên Xuyên xã Phú Thịnh 1.13 2017
15 0.15

Nhà văn hóa thôn Phù Cốc Phù Cốc xã Tam Phúc 0.05 2017
Nhà văn hóa thôn Quảng Cư Quảng Cư xã Tam Phúc 0.05 2017
Mở rộng nhà văn hóa xóm Trong vị trí hiện tại xã Tam Phúc 0.05 2017

16 0.44

Nhà văn hóa xã Thôn Mới xã Tân Tiến 0.10 2017

QH nhà văn hóa thôn Thượng Lạp
 Thôn Thượng 

Lạp
xã Tân Tiến 0.10 2017

QH nhà văn hóa thôn Mới Thôn Mới xã Tân Tiến 0.10 2017
QH nhà văn hóa thôn Nội Thôn Nội xã Tân Tiến 0.14 2017

17 0.77

NVH thôn Phú Trưng A Dộc Vông xã Thượng Trưng 0.10 2017
NVH Xóm Mới B Ao Điếm xã Thượng Trưng 0.10 2017
NVH Thọ Trưng Cửa Đình xã Thượng Trưng 0.10 2017
NVH Phú Hạnh Giáp Đình Hạnh xã Thượng Trưng 0.07 2017
NVH Xóm Đơi Ao Quà xã Thượng Trưng 0.10 2017
Khu vui chơi giải trí Đầm Tiền Đình Thôn Tiền Đình xã Thượng Trưng 0.30 2018-2020

18 1.90

NVH thôn Phù Chính Hậu Xá xã Tuân Chính 0.05 2017
Nhà văn hóa thôn Tân Lập (chưa có QĐ giao 
đất)

Tân Lập xã Tuân Chính 0.05 2017

Xã Tuân Chính

Xã Ngũ Kiên

Xã Phú Đa

Xã Phú Thịnh

Xã Tam Phúc

Xã Tân Tiến

Xã Thượng Trưng
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Trung tâm văn hóa thiếu niên Đầm Rùa xã Tuân Chính 1.80 2019-2020
19 1.75

Quy hoạch mới NVH thôn Húc 1 thôn Húc 1 xã Vân Xuân 0.05 2017
Quy hoạch mới NVH thôn Húc 3 thôn Húc 3 xã Vân Xuân 0.08 2017
Quy hoạch mới NVH thôn Húc 4 thôn Húc 4 xã Vân Xuân 0.06 2017
Quy hoạch mới NVH thôn Bắc thôn Bắc xã Vân Xuân 0.05 2017
Quy hoạch mới NVH thôn Trại thôn Trại xã Vân Xuân 0.05 2017
Quy hoạch mới NVH thôn Chùa thôn Chùa xã Vân Xuân 0.06 2017
Quy hoạch mới trung tâm văn hóa thể thao 
xã

thôn Xuân Húc 3 xã Vân Xuân 1.40 2017

20 0.60

QH nhà văn hóa thôn Phượng Lâu Đồng Sẻ xã Việt Xuân 0.25 2017
QH nhà văn hóa thôn Việt Hưng Đồng Gióng xã Việt Xuân 0.19 2017
QH nhà văn hóa thôn Việt An Đồng Quàn xã Việt Xuân 0.16 2017

21 0.53

QH nhà văn hóa thôn Hậu Lộc Sào Cộc giữa xã Vĩnh Ninh 0.19 2017

QH nhà văn hóa thôn Xuân Chiểu Giếng Cửa Làng xã Vĩnh Ninh 0.07 2017

QH nhà văn hóa thôn Kim Xa Trượng Kho xã Vĩnh Ninh 0.15 2017

QH nhà văn hóa thôn Duy Bình Ao Cửa Làng xã Vĩnh Ninh 0.12 2017
22 1.63

QH nhà văn hóa xã Vĩnh Thịnh Đồng Mẫu Mới xã Vĩnh Thịnh 0.80 2017
QH nhà văn hóa thôn Hoàng Xá Đình Đồng Đỗi xã Vĩnh Thịnh 0.06 2017
QH nhà văn hóa thôn An Thượng Thôn An Thượng xã Vĩnh Thịnh 0.20 2017
QH nhà văn hóa thôn Hệ (Chuyển vị trí) Thôn Hệ xã Vĩnh Thịnh 0.30 2017
QH nhà văn hóa thôn Liễu (Chuyển vị trí) Thôn Liễu xã Vĩnh Thịnh 0.10 2017
QH nhà văn hóa thôn Trại Trì (Chuyển vị 
trí)

Thôn Trại Trì xã Vĩnh Thịnh 0.05 2017

QH nhà văn hóa thôn An Hạ (Chuyển vị trí) Đầm Thờ xã Vĩnh Thịnh 0.06 2017

QH nhà văn hóa thôn Khách Nhi (Chuyển vị 
trí)

Thôn Khách Nhi xã Vĩnh Thịnh 0.06 2017

23 2.59

Khu vui chơi dân gian xã Vĩnh Sơn Vĩnh Sơn xã Vĩnh Sơn 1.33 2017
Khuân viên cây xanh khu ao tượng đài xã Vĩnh Sơn 0.61 2017
Khuân viên cây xanh khu thôn 1+4 và 2+3 xã Vĩnh Sơn 0.65 2017

24 1.00

Trung tâm văn hóa thể thao xã xã Yên Bình 1.00 2017
25 0.40

QH nhà văn hóa thôn Phủ Yên 1 Phủ Yên 1 xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Phủ Yên 2 Phủ Yên 2 xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Phủ Yên 3 Phủ Yên 3 xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Phủ Yên 4 Phủ Yên 4 xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Hạc Đình Hạc Đình xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Hội Chữ Hội Chữ xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn Bến Cả Bến Cả xã Yên Lập 0.05 2017
QH nhà văn hóa thôn  Đồi Me Đồng Lấm xã Yên Lập 0.05 2017

XXII Đất ở nông thôn và đất ở đô thị 512.18

Trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn

xã Thượng Trưng, 
thị trấn Thổ Tang, 

thị trấn Vĩnh 
Tường

115.00 2017-2020

1 108.24

Khu nhà ở thôn Bắc Cường
giáp CCN Thổ 

Tang - Lũng Hòa
TT Thổ Tang 4.70 2018-2020

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vĩnh Sơn

Xã Vân Xuân

Xã Việt Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

Xã Yên Bình 

Xã Yên Lập

TT Thổ Tang
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QH đất ở Đồng Ca Đồng Ca TT Thổ Tang 0.56 2017
QH đất ở Cầu Gạch Cầu Gạch TT Thổ Tang 1.00 2020
QH đất ở Cổng Ải + Giữa đồng Cổng Ải + Giữa đồng TT Thổ Tang 2.00 2020
QH đất ở nhà nghe trên + nhà nghe dưới Nhà nghè trên + dướ TT Thổ Tang 3.00 2019-2020

QH đất ở đồng nhà gạo Nhà gạo TT Thổ Tang 3.00 2019

Khu dân cư nhà Ngưng Nhà Ngưng TT Thổ Tang 2.68 2017

QH khu trung tâm thị trấn Thổ Tang TT Thổ Tang 89.30

2017 
(31,1ha); 

2018-2020 
(58.2ha)

Khu dân cư đô thị Tư Liệu, sau chùa Sau chùa TT Thổ Tang 2.00 2017

2 44.22

Quy hoạch khu dân cư thị trấn Tứ Trưng giáp QL 2C TT Tứ Trưng 20.00 2018-2020
Quy hoạch đất đấu giá phục vụ xây dựng hạ 
tầng khu đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thị trấn Tứ Trưng

đồng Cửa Mương TT Tứ Trưng 7.80 2017

Quy hoạch đất đấu giá phục vụ xây dựng hạ 
tầng khu đất cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ xã Tam Phúc và thị trấn Tứ Trưng

giáp QL 2C TT Tứ Trưng 5.44 2017

Quy hoạch đất ở khu cồng Dầu Cổng Dầu TT Tứ Trưng 4.00

2017 
(1,6ha); 

2018-2020 
(2,4ha)

Quy hoạch đất ở khu Sau chùa - Lò Vàng
Sau Chùa - Lò 

Vàng
TT Tứ Trưng 6.90 2017

Quy hoạch đất ở đấu giá khu đầu cổng Đầu Cổng TT Tứ Trưng 0.08 2017
3 22.06

Quy hoạch đất ở Đầu Kho Đầu Kho TT Vĩnh Tường 0.48 2017

Quy hoạch đất ở Sau Lấp, Sau Cả, Sau giữa, 
Sau Con, Ao cá bờ hồ

Sau Lấp, Sau Cả, 
Sau giữa, Sau 

Con, Ao cá bờ hồ
TT Vĩnh Tường 6.00

2017:1,0 ha; 
2018-

2020:5ha)
Quy hoạch khu dân cư Đồng Tim Đồng Tim TT Vĩnh Tường 1.20
Quy hoạch đất ở khu dân cư Đội Cấn Đội Cấn TT Vĩnh Tường 0.45 2018
Quy hoạch đất ở khu Phạ Hạ - Nhật Tân Phạ Hạ TT Vĩnh Tường 2.25 2019-2020
Quy hoạch đất ở khu Gia Công - Nhật Tân Gia Công TT Vĩnh Tường 8.50 2019-2020
Xây dựng hạ tầng khu dân cư ao ven làng 
TDP Nhật Tân

Nhật Tân TT Vĩnh Tường 1.00 2017-2020

Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu đồng Lỗ 
Ngõa Nhật Tân

Nhật Tân TT Vĩnh Tường 0.80 2017-2020

Quy hoạch đất ở khu Cầu Quan Cầu Quan TT Vĩnh Tường 0.25 2019-2020
Quy hoạch đất ở khu Đồng Trại - Yên Cát Đồng Trại TT Vĩnh Tường 0.55 2019-2020
Quy hoạch đất ở Đồng Cửa - Yên Cát Đồng Cửa TT Vĩnh Tường 0.58 2019-2020

4 3.82

Quy hoạch đất ở thôn Thủ Độ (Đồng Rùa) Đồng Rùa xã An Tường 0.17 2017

Quy hoạch đất ở thôn Cam Giá (Mẫu Giếng) Mẫu Giếng xã An Tường 0.15 2017

Quy hoạch đất ở thôn Cam Giá (Mẫu Phe, 
Tre Độ)

Mẫu Phe, Tre Độ xã An Tường 1.70 2017

Quy hoạch đất ở thôn Cam Giá (Đồng Miếu) Đồng Miếu xã An Tường 0.47 2017

Quy hoaạch đất ở thôn Cam Gía (Đầm A) Đầm A xã An Tường 0.50 2018-2020
Quy hoạch đất ở thôn Cam Giá (khu từ chùa 
Hương Lai đến đê Bối)

gần chùa Hương 
Lai

xã An Tường 0.50 2018-2020

Quy hoạch đất ở thôn Kim Đê (Đồng Miều) Đồng Miếu xã An Tường 0.33 2017

5 11.77

Quy hoạch đất ở khu Hòa Bình Lạc Trung xã Bình Dương 0.40 2018
Quy hoạch đất ở khu Mái Sau Hoa Phú xã Bình Dương 0.50 2018

TT Tứ Trưng

TT Vĩnh Tường 

Xã An Tường 

Xã Bình Dương
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Quy hoạch đất ở khu vườn Hinh + Cây Quân Hà Trì xã Bình Dương 0.57 2018

Quy hoạch đất ở khu Rau Xanh Hoa Đà xã Bình Dương 0.40 2018
Quy hoạch đất ở ven đường Bình Dương - 
Thổ Tang

Ven đường xã Bình Dương 2.50 2018

Quy hoạch đất ở khu: Chữ A + Nội Cao + 
Dù Trong

Yên Thịnh xã Bình Dương 1.60 2018

Quy hoạch đất ở khu Bãi Điến + Phe Văn Phong Doanh xã Bình Dương 0.50 2018
Quy hoạch đất ở khu trung tâm xã xã Bình Dương 1.80 2019
Quy hoạch đất ở khu Cửa Đình Phong Doanh xã Bình Dương 0.50 2018
Quy hoạch đất ở khu tiếp giáp QL 2C xã Bình Dương 1.00 2019

Quy hoạch đất ở Cửa chợ, cửa ao Ngọc Động xã Bình Dương 1.40
2017 

(0,6ha); 
2018(0,8ha)

Quy hoạch đất ở Kho tre - Cửa chợ Tứ Kỳ xã Bình Dương 0.60 2017
6 5.59

Quy hoạch đất đấu giá QSD đất đồng Cốc xã Bồ Sao 1.50 2017-2020
Quy hoạch đất ở khu chợ cũ chợ cũ xã Bồ Sao 0.49 2017
Quy hoạch đất ở khu Đồng Thạch Đồng Thạch xã Bồ Sao 1.60 2020
Quy hoạch đất ở khu Đồng Hủng Đồng Hưng xã Bồ Sao 0.60 2019
Quy hoạch đất ở khu Đồng Hủi Đồng Hủi xã Bồ Sao 0.20 2019
Quy hoạch đất ở khu Ao Giếng Ao Giếng xã Bồ Sao 1.20 2020

7 6.28

Khu chăn nuôi Đại Định Đại Định xã Cao Đại 0.55 2019-2020

Đồng Dộc thôn Đại Định Đại Định xã Cao Đại 0.21 2018
Quy hoạch đất ở khu Cội Bàng - Hồ Chín 
Mẫu

Cội Bàng - Hồ 
Chín Mẫu

xã Cao Đại 0.49 2017

Quy hoạch đất ở đồng Ngõ Dầu thôn Cao Xá đồng Ngõ Dầu xã Cao Đại 0.88 2017

Chuyển đổi mục đích trong khu dân cư xã Cao Đại 0.20 2017-2020

Quy hoạch đất ở Ao xóm Đình thôn Cao Xá Ao xóm Đình xã Cao Đại 0.50 2017

Khu chăn nuôi thôn Bình Trù Bình Trù xã Cao Đại 0.87 2020
Khu chăn nuôi thôn Bình Trù Bình Trù xã Cao Đại 0.40 2018
Khu Tám Phần thôn Cao Xá Cao Xá xã Cao Đại 0.86 2019-2020
Khu trũng xóm Đình thôn cao Xá (tái định 
cư đê TW)

Cao Xá xã Cao Đại 1.00 2020

Đất ở Phú Thị thôn Đại Định Đại Định xã Cao Đại 0.02 2019-2020
Quy hoạch đất ở Khu Chín Mẫu  Khu Chín Mẫu xã Cao Đại 0.30 2017

8 31.63

Khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ, nhà ở công 
nhân xã Chấn Hưng (02 khu vực)

xã Chấn Hưng 24.00 2017

Quy hoạch khu giãn dân, đấu giá khu Đồng 
Nếp - Đồi Sắt

Vĩnh Lại xã Chấn Hưng 2.50 2017

Giãn dân, đấu giá khu Đồng Ngõ Giữa Yên Nội xã Chấn Hưng 1.50 2018
Giãn dân, đấu giá khu Đồng Ngõ Đàm Thôn Nội xã Chấn Hưng 1.00 2019
Quy hoạch khu giãn dân, đấu giá khu Đồng 
Cơ Khí

Thôn Xuôi xã Chấn Hưng 1.33 2017

Giãn dân, đấu giá khu Đồng Trại Trâu
Thôn Đình - Xã 

Chấn Hưng
xã Chấn Hưng 0.40 2019

Quy hoạch khu giãn dân, đấu giá khu Đồi 
Sông

Thôn Khoát xã Chấn Hưng 0.90 2017

9 8.72

Giãn dân , đấu giá khu Gò Gấu Khu Gò Gấu xã Đại Đồng 1.00 2018-2019

Giãn dân , đấu giá khu Là Thị - Là Hang
Khu Là Hang, Là 

Thị
xã Đại Đồng 1.00 2019-2020

Giãn dân , đấu giá khu Là Hốp - Vườn 
Chám

Khu Là Hốp, 
Vườn Chàm

xã Đại Đồng 2.10 2019-2020

Giãn dân , đấu giá khu Khu Trung Tâm Khu TT xã Đại Đồng 2.83 2018-2019
Đất đấu giá thuộc khu ao thôn 4 cũ Thôn 4 xã Đại Đồng 0.02 2018-2019

Xã Chấn Hưng

Xã Đại Đồng 

Xã Bồ Sao

Xã Cao Đại
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Quy hoạch khu đất dịch vụ Ao thôn 4 Thôn 4 xã Đại Đồng 0.40 2017
Quy hoạch khu đất giãn dân , đấu giá khu 
Ao Thôn 3 

Thôn 3 xã Đại Đồng 0.90 2017

Đấu giá mở rộng khu dân cư Ao thôn 8 Thôn 8 xã Đại Đồng 0.45 2019
Quy hoạch khu đất giãn dân Thôn 6 ( vị trí 
tại  nhà văn hóa thôn 6 cũ)

Thôn 6 xã Đại Đồng 0.02 2017

10 9.45

Quy hoạch khu đất giãn dân thôn Phú Nông
Miếu và máy ủi, 
thôn Phú Nông

xã Kim Xá 1.40 2017

Quy hoạch khu đất giãn dân thôn Hoàng Hạ
Cửa bậm và Quán 
Mây, thôn Hoàng 

Hạ
xã Kim Xá 0.80 2017

QH đất giãn dân thôn Hạ Chuế
Đồng Trước cửa, 

thôn hạ Chuế
xã Kim Xá 0.70 2020

QH đất giãn dân thôn Nội
Hóc Cá và Nội 
Cả, thôn Nội

xã Kim Xá 0.90 2018

QH đất giãn dân thôn Hoàng Tân
Khu Chùa 

Tối,thôn Hoàng 
Tân

xã Kim Xá 0.20 2020

QH đất giãn dân thôn Hoàng Trung
Đồ Bầu và Cửa 
Đình,thôn Hoàng 

Trung
xã Kim Xá 0.10 2020

QH đất giãn dân thôn Hoàng Thượng
Giáng Ba và Đồng 

Cùm
xã Kim Xá 0.44 2020

QH đất giãn dân khu vực ao hồ sen kẹp 
trong khu dân cư tại ao đình trên và ao chùa

thôn Hoàng 
Thượng

xã Kim Xá 0.25 2018

Quy hoạch khu đất giãn dân ở Đồng Quảng Đồng Quảng xã Kim Xá 2.00 2017

QH đất ở mới sau đình
Sau Đình Phú 

Nông
xã Kim Xá 0.08 2020

QH đất giãn dân khu cổng kho Cổng  Kho xã Kim Xá 0.11 2020
QH bổ sung đất giãn dân phía Đông tuyến 
đường vào NVH thôn Hoàng Trung

Thôn Hoàng 
Trung

xã Kim Xá 0.30 2020

QH đất giãn dân tại xứ đồng Mả San
Mả San,,Cẩm 

Chiền
xã Kim Xá 0.17 2020

QH điều chỉnh khu đất DVTM tại Chằm 
Giam

Chằm Giam xã Kim Xá 2.00 2020

11 15.19

Quy hoạch đất ở khu vực chợ đầu mối giao 
trả lại địa phương

xã Lũng Hòa 3.64 2018-2020

Quy hoạch khu đất đấu giá quyền sử dụng 
đất thôn Hòa Loan

đồng Cán Cờ xã Lũng Hòa 3.19 2017

Quy hoạch đất ở đồng Dầu xã Lũng Hòa 0.79 2017
Quy hoạch đất ở Hóc Đồng xã Lũng Hòa 1.88 2018
Quy hoạch đất ở Khu ngã tư xã Lũng Hòa 0.70 2019

Quy hoạch đất ở
Khu đồng Nội - 

đồng Ốc
xã Lũng Hòa 0.75 2018-2020

Quy hoạch đất ở đồng Dùng xã Lũng Hòa 0.55 2017
Quy hoạch đất ở Khu dộc sau xã Lũng Hòa 1.30 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Khu trạm cấp cứu 

Hòa Loan
xã Lũng Hòa 0.10 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Khu ao bà Khao - 

ông Vần
xã Lũng Hòa 0.37 2018-2020

Quy hoạch đất ở Khu đè ngái xã Lũng Hòa 0.70 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Khu cầu đá - đồng 

dùng
xã Lũng Hòa 0.30 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Khu chũng ngà, 

ao nông
xã Lũng Hòa 0.52 2018-2020

Quy hoạch đất ở khu ao cá giống xã Lũng Hòa 0.40 2017
12 5.64

Đất ở đồng Quýt đồng Quýt xã Lý Nhân 0.03 2017

Xã Kim Xá 

Xã Lũng Hòa 

Xã Lý Nhân
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Khu đất giãn dân và đấu giá khu Xa Dài, 
thôn Vân Giang

Vân Giang xã Lý Nhân 0.80 2017

Quy hoạch khu đất ở đồng Bụt Ngoài đồng Bụt Ngoài xã Lý Nhân 0.26 2017
Ngõ Đình Ngõ Đình xã Lý Nhân 0.30 2020
Xóm Mới Xóm Mới xã Lý Nhân 0.30 2020
Ao ven thôn Bàn Mạch Bàn Mạch xã Lý Nhân 0.25 2018
Đầm Am Đầm Am xã Lý Nhân 0.40 2020
Hoành Bì Hoành Bì xã Lý Nhân 0.30 2018
Quy hoạch khu đất ở Đầm Thùng Đầm Thùng xã Lý Nhân 3.00 2017

13 8.27

Sau Làng - Cái Cạn Thôn Sen xã Nghĩa Hưng 0.50 2018
Trạm Xá - Đồng Thụy Thôn Đình xã Nghĩa Hưng 0.56 2018
Đồng Cửa Chùa Thôn Nghĩa Lập xã Nghĩa Hưng 0.50 2019
Đám mạ - vườn lép Thôn Chợ xã Nghĩa Hưng 1.00 2020
Đồng Chục Thôn Cuối xã Nghĩa Hưng 1.00 2018
Đồng Cửa Thôn Cuối xã Nghĩa Hưng 0.50 2018
Các ao trong khu dân cư Toàn xã xã Nghĩa Hưng 2.70 2018
Quy hoạch khu đất ở ao Cửa Chợ Thôn Chợ xã Nghĩa Hưng 0.15 2017
Quy hoạch khu đất ở ao thôn Đình Thôn Đình xã Nghĩa Hưng 0.65 2017
Quy hoạch khu đất ở ao thôn Chợ (từ nhà 
ông Lại đến bờ ai ông Quyển)

Thôn Đình xã Nghĩa Hưng 0.40 2017

Quy hoạch khu đất ở khu sau đường 309 
giáp chợ Chục mở mới

Thôn Chợ xã Nghĩa Hưng 0.31 2017

14 7.65

Trong làng (thôn Hồi Cương - Cẩm Vực) Trong Làng xã Ngũ Kiên 1.00 2018-2019
Vườn Khoái 2 Vườn Khoái 2 xã Ngũ Kiên 0.83 2018-2019
Khu trung tâm xã Khu trung tâm xã xã Ngũ Kiên 1.27 2019-2020

Ao xen canh + ven ao toàn xã
Ao xen canh trong 

KDC
xã Ngũ Kiên 2.50 2017

Sào Quán Sào Quán xã Ngũ Kiên 1.00 2018-2019
Quy hoạch khu đất ở Đầm Bưởi Đầm Bưởi xã Ngũ Kiên 0.05 2017
Quy hoạch khu đất ở Ao ven thôn Khu Sào Quán xã Ngũ Kiên 0.70 2017
Quy hoạch khu đất ở ven đường huyện lộ xã Ngũ Kiên 0.30 2017

15 3.47

Quy hoạch khu đất ở Gồ 1, Gồ 2 xã Phú Đa 0.65 2017
QH đất ở Ao Bún xã Phú Đa 0.61
Quy hoạch đất ở Ao cổng ông Dự xã Phú Đa 0.04 2017
QH đất ở Ao Sen xã Phú Đa 0.20 2018

QH đất ở
Ao giữa Phú Đa 

Trong
xã Phú Đa 1.14 2020

Quy hoạch Đất ở
Đất ở Cõi Yên 
Định giáp huyện 

Yên Lạc
xã Phú Đa 0.60 2017

Quy hoạch đất ở Cửa Cụ Huân xã Phú Đa 0.06 2017
Quy hoạch đất ở NVH thôn Gồ Cũ xã Phú Đa 0.03 2017

Quy hoạch đất ở
NVH thôn 
Thượng Cũ

xã Phú Đa 0.04 2017

Quy hoạch đất ở
NVH thôn Tam 

Dinh Cũ
xã Phú Đa 0.01 2017

Quy hoạch đất ở
NVH thôn Trung 

Cũ
xã Phú Đa 0.03 2017

Quy hoạch đất ở
NVH thôn Yên 

Định Cũ
xã Phú Đa 0.07 2017

16 4.99

Quy hoạch khu đấu giá Lò Ngói, Chắn Hồ Bàn Mạch xã Phú Thịnh 0.69 2018
Quy hoạch đất ở khu bà Soi Yên Xuyên xã Phú Thịnh 0.20 2019
Quy hoạch đất ở khu đất đổi Yên Xuyên xã Phú Thịnh 1.00 2019
Quy hoạch đất ở khu đầm Am Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.72 2017
Quy hoạch đất ở khu sau chùa Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.82 2020
Quy hoạch đất ở khu đám mạ Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.20 2018
Quy hoạch đất ở khu rặng mít Đan Thượng xã Phú Thịnh 0.12 2017

Xã Phú Thịnh

Xã Nghĩa Hưng

Xã Ngũ Kiên

Xã Phú Đa
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Quy hoạch khu đất dịch vụ thôn Bàn Giang Bàn Giang xã Phú Thịnh 0.37 2017
Quy hoạch đất ở khu cửa đình Bàn Giang xã Phú Thịnh 0.87 2020

17 7.32

Quy hoạch đất ở ven QL2C từ cổng làng đến 
Lộc Hái

Ven QL2C xã Tam Phúc 1.20 2017

Quy hoạch đất ở Đầm Rầy Đầm Rầy xã Tam Phúc 0.70 2018
Quy hoạch đất ở Phù Cốc (sau bà Phúc) Xuôi Phù Cốc xã Tam Phúc 0.15 2018
Quy hoạch đất ở thôn Phúc Lập trong Phúc Lập trong xã Tam Phúc 0.73 2017
Quy hoạch đất ở xóm ngoài (sau cổng bà 
Cầm)

Xóm Ngoài xã Tam Phúc 0.30 2018

Quy hoạch đất giãn dân thôn Xuôi Phù Lập
thôn Xuôi Phù 

Lập
xã Tam Phúc 0.67 2017

Quy hoạch đất ở từ ông Lệnh đến đình xóm 
trong

Sau Da xã Tam Phúc 0.25 2017

Quy hoạch đất ở ven QL2C mới từ Trạm xá 
đến vòng xuyến

QL 2C mới xã Tam Phúc 0.50 2018-2019

Khu đấu giá tạo nguồn thu xây dựng hạ tầng 
khu đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

xã Tam Phúc 2.82 2017

18 2.11

Khu đất dịch vụ - giãn dân thôn Hòa Lạc Hòa Lạc xã Tân Cương 0.52 2018

Khu đất dịch vụ - giãn dân thôn Dẫn Tự
Vườn Đò thôn 

Dẫn Tự
xã Tân Cương 0.40 2017

Quy hoạch đất ở khu vườn đò thôn Dẫn Tự Vườn Đò xã Tân Cương 0.58 2019
Thôn Đồng Phú Đồng Đường xã Tân Cương 0.61 2017

19 18.67

Quy hoạch đất ở khu vực chợ đầu mối giao 
trả lại địa phương

xã Tân Tiến 7.78 2018-2020

Quy hoạch đất ở Đám mạ xã Tân Tiến 1.90 2017
Quy hoạch đất ở Bãi Thầy xã Tân Tiến 0.60 2017
Quy hoạch đất ở Đồng Mả rậm xã Tân Tiến 1.30 2017
Quy hoạch đất ở Đồng Nhà Làng xã Tân Tiến 0.97 2017
Quy hoạch đất ở Đồng Bờ Đắp xã Tân Tiến 1.62 2017

Quy hoạch đất ở
Cổng Ngòi Dưới, 
Cổng Ngòi Trên

xã Tân Tiến 1.50 2017

Quy hoạch đất ở
Đồng Giang Dưới, 

Cửa Quán
xã Tân Tiến 0.80 2017

Quy hoạch đất xen ghép trong khu dân cư
Thôn Mới, Thôn 

Thượng Lạp, 
Thôn Nội

xã Tân Tiến 2.20 2017

20 13.60

Quy hoạch đất ở Cửa Đình Thọ Trưng xã Thượng Trưng 1.13 2017

Quy hoạch đất ở
Đầm Thượng + 

Đầm Dót 
xã Thượng Trưng 1.00 2018-2020

Quy hoạch đất ở Đồng Tre 1 xã Thượng Trưng 0.53 2018-2020
Quy hoạch đất ở Đồng Tre 2 xã Thượng Trưng 0.18 2018-2020
Quy hoạch đất ở Văn Chỉ Dưới xã Thượng Trưng 1.00 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Ao Qùa - Phú 

Hạnh
xã Thượng Trưng 0.55 2017

Quy hoạch đất ở Kho Cam xã Thượng Trưng 1.00 2018-2020

Quy hoạch đất ở 
Khu Lò Gạch - 
Phú Trưng A

xã Thượng Trưng 1.67 2017

Quy hoạch đất ở 
Đồng Trung Tự - 

Phú Thứ A
xã Thượng Trưng 1.40 2017

Quy hoạch đất ở Ao Điếm xã Thượng Trưng 0.14 2018-2020
Quy hoạch đất ở Đầm Mới xã Thượng Trưng 2.00 2018-2020
Quy hoạch đất ở Đồng Quýt xã Thượng Trưng 1.00 2017
Quy hoạch đất ở Đầm Minh xã Thượng Trưng 1.00 2017
Quy hoạch đất ở Ve Đường xã Thượng Trưng 1.00 2018-2020

21 4.42

Xã Tân Cương

Xã Tân Tiến

Xã Thượng Trưng

Xã Tuân Chính

Xã Tam Phúc
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Đất đấu giá, giãn dân khu Hậu Xá  thôn Phù Chính xã Tuân Chính 2.10

2017 
(0,7ha); 

2018-2020 
(1,4ha)

Khu sau trường mầm non Thôn Đông xã Tuân Chính 0.50 2018-2020

Thôn Quảng Cư
giáp đất khu dân 

cư
xã Tuân Chính 0.96 2018-2020

Thôn Thượng đồng chăn nuôi xã Tuân Chính 0.70 2018-2020
Đất đấu giá QSD đất tại thôn Tân Lập thôn Tân Lập xã Tuân Chính 0.05 2017
Đất đấu giá tại khu nhà văn hóa cũ thôn Tân 
Lập

thôn Tân Lập xã Tuân Chính 0.06 2017

Khu đất đấu giá tại trạm biến áp cũ thôn Táo thôn Táo xã Tuân Chính 0.05 2017

22 9.83

Quy hoạch đất ở khu giáp đường huyện lộ đồng Bãi Găng xã Vân Xuân 1.64 2017
Khu giáp đường huyện lộ đồng Bãi Chùa xã Vân Xuân 3.00 2018-2020
Quy hoạch đất ở thôn Xuân Húc 3 đồng Vũng Chùa xã Vân Xuân 0.70 2018-2020
Quy hoạch đất ở khu Bên Đồng Bên Đồng xã Vân Xuân 3.40 2017
Quy hoạch đất ở thôn Trại Quán Am xã Vân Xuân 1.09 2017

23 11.67

Quy hoạch đất ở Đồng Voi + Đồi Ầm
Đồng Voi, Đồi 

Ấm
xã Việt Xuân 6.00

2017 (3ha): 
2018-

2020(3ha)

QH đất ở Kho Đạn Kho Đạn xã Việt Xuân 0.63 2018-2020
QH đất ở Đồng Khoang Đồng Khoang xã Việt Xuân 1.17 2018-2020
QH đất ở trung tâm xã (2 vị trí) Đồng Dưới Đồng xã Việt Xuân 1.38 2018-2020
Quy hoạch đất ở Cây Quýt Cây Quýt xã Việt Xuân 0.44 2017
Quy hoạch đất đấu giá Bãi Việt Hưng xã Việt Xuân 2.05 2017

24 3.84

Quy hoạch đất ở gò ông Chính gò ông Chính xã Vĩnh Ninh 0.53 2017
Quy hoạch đất ở Gò Dầu (thôn Duy Bình) Gò Dầu xã Vĩnh Ninh 1.00 2017
Sào ông Nhạc + 3 sào Cụ Kim (thôn Hậu 
Lộc)

Sào ông Nhạc + 3 
sào Cụ Kim

xã Vĩnh Ninh 0.87 2018-2020

Gò Ông Khấu (Thôn Hậu Lộc) Gò Ông Khấu xã Vĩnh Ninh 0.79 2018-2020
Đất đấu giá ao cửa ông Thực thôn Kim Xa xã Vĩnh Ninh 0.35 2017

Đồng Trượng Kho (Thôn Kim Xa) Đồng Trượng Kho xã Vĩnh Ninh 0.30 2018-2020

25 4.32

Quy hoạch đất ở đồng Quán Trạc Quán Trạc xã Vĩnh Sơn 0.70 2017

Quy hoạch đất ở Đồng rau xanh thôn 3 đồng Rau Xanh xã Vĩnh Sơn 1.44

2017 
(0,72ha); 

2018(0,72ha
)

Quy hoạch đất ở xen kẹp trong khu dân cư 
thôn 1, 2

Thôn 1,2 xã Vĩnh Sơn 0.80 2017

Quy hoạch đất ở Ao Ma Vang xã Vĩnh Sơn 0.48 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Ao giáp làng thôn 

5
xã Vĩnh Sơn 0.56 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Ao giáp thôn 1, 

thôn 2
xã Vĩnh Sơn 0.13 2018-2020

Quy hoạch đất ở
Ao giáp nhà văn 

hóa thôn 1
xã Vĩnh Sơn 0.12 2018-2020

Quy hoạch đất ở Ao ông Sinh xã Vĩnh Sơn 0.09 2018-2020
26 12.02

Quy hoạch khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ 
thôn An Lão Giữa

khu chăn nuôi 
thôn An Lão Giữa

xã Vĩnh Thịnh 1.25 2017

Quy hoạch khu đất giãn dân, đấu giá QSDĐ 
thôn Liễu

Ao Ngoài, thôn 
Liễu

xã Vĩnh Thịnh 1.56 2017

Xã Vĩnh Thịnh

Xã Vân Xuân

Xã Việt Xuân

Xã Vĩnh Ninh 

Xã Vĩnh Sơn
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Quy hoạch khu đất dịch vụ thôn Liễu Ao Sau, thôn Liễu xã Vĩnh Thịnh 0.79 2017

Quy hoạch đất ở Khu vực 1: Thôn Hệ; An 
Thượng; Hoàng Xá Ngược

Tư Văn xã Vĩnh Thịnh 1.20 2017

Quy hoạch đất ở Khu vực 2: Thôn An Hạ; 
Khách Nhi; Môn Trì; Hoàng Xá Đình; 
Hoàng Xá Đông

Cửa Đình xã Vĩnh Thịnh 2.40 2017

Khu vực 3: Thôn An Lão Trên; An Lão giữa; 
An Lão Ngược

Khổ Ngắn xã Vĩnh Thịnh 1.00 2018-2020

Khu vực 4: Thôn An Lão Xuôi; Liễu; Trại 
Trì

Quán An Lão xã Vĩnh Thịnh 1.50 2018-2020

Khu vực 5: Thôn Khách Nhi Xuôi xã Vĩnh Thịnh 1.82 2018-2020

Quy hoạch đất ở xen kẹp trong khu dân cư 
Khách Nhi Xuôi; Khách Nhi Ngược; An Hạ

Khách Nhi Xuôi; 
Khách Nhi 

Ngược; An Hạ
xã Vĩnh Thịnh 0.50 2017

27 8.36

Hạ tầng đất đấu giá QSDĐ phục vụ đầu tư 
xây dựng khu đất cho doanh nghiệp vừa và 
nhỏ xã Vũ Di

đồng Bù Đê xã Vũ Di 2.00 2017

Quy hoạch đất ở đồng Vạy (băng 2) đồng Vạy xã Vũ Di 1.40 2017
Quy hoạch đất ở đồng Bóng Da Bóng Da xã Vũ Di 0.07 2018-2020
Quy hoạch đất ở đồng Sau Da Sau Da xã Vũ Di 0.15 2018-2020
Quy hoạch đất ở đồng Cầu Đen Cầu Đen xã Vũ Di 0.15 2018-2020
Quy hoạch đất ở Bù Đê Bù Đê xã Vũ Di 0.40 2018-2020
Quy hoạch đất ở đồng Nếp đồng Nếp xã Vũ Di 0.85 2017
Quy hoạch đất ở đồng Dầu đồng Dầu xã Vũ Di 2.44 2018-2020
Quy hoạch đất ở Đồng Bãi đồng Bãi xã Vũ Di 0.35 2017
Quy hoạch đất ở Ao Bẽ Ao Bẽ xã Vũ Di 0.55 2018-2020

28 8.95

Quy hoạch đất ở Cổng Mới thôn Yên Trù đồng Cổng Mới xã Yên Bình 2.40 2017

Quy hoạch đất ở Đồng Nếp - Thôn Nội
Đồng Nếp - thôn 

Nội 
xã Yên Bình 0.77 2017

Quy hoạch đất ở Đồng Màu - Lực Điền
đồng Màu - Lực 

Điền
xã Yên Bình 1.59 2017

Mả Nội - Thôn Đình
Mả Nội - Thôn 

Đình 
xã Yên Bình 0.77 2018-2020

Đất Dịch Vụ 
đồng Xủ - thôn 

Nội
xã Yên Bình 1.90 2018-2020

Quy hoạch đất ở Đồng vọng thôn Đình đồng Vọng xã Yên Bình 1.44 2017
Quy hoạch đất ở khu vực NVH và nhà trẻ cũ 
thôn Nội

thôn Nội xã Yên Bình 0.08 2017

29 18.30

Quy hoạch đất ở khu vực chợ đầu mối giao 
trả lại địa phương

xã Yên Lập 5.87 2018-2020

Quy hoạch đất ở Trong Làng xã Yên Lập 0.15 2019
Quy hoạch đất ở Mả Lạt xã Yên Lập 1.00 2020
Quy hoạch đất ở Trại gà cũ xã Yên Lập 1.20 2019
Quy hoạch đất ở Đồng Mả Da xã Yên Lập 0.22 2019

Quy hoạch đất ở
ao trước cửa trạm 

y tế
xã Yên Lập 0.35 2018

Quy hoạch đất ở Đồng Lấm xã Yên Lập 1.41 2018
Ao xen canh trong khu dân cư xã Yên Lập 0.30 2019
QH đất ở Cầu Táng Thôn Đồi Me xã Yên Lập 2.20 2019
QH đất ở khu Mả Da Thôn Đồi Me xã Yên Lập 1.00 2019
Điều chỉnh khu đất giải quyết chính sách đất 
dịch vụ, đất giãn dân

Đồng Đình xã Yên Lập 0.10 2017

Khu đất đấu giá, tái định cư chuyển đổi nhà 
văn hóa các thôn ở Đồng Đình

Đồng Đình xã Yên Lập 1.50 2017

Khu đất đấu giá, tái định cư chuyển đổi nhà 
văn hóa các thôn ở Đồng Đình

Cây Tranh xã Yên Lập 1.00 2019

Xã Yên Bình 

Xã Yên Lập

Xã Vũ Di
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Khu đất đấu giá và chuyển đổi nhà văn hóa 
các thôn ở Đồng Đình, Nhà Viềng

Đồng Đình, Nhà 
Viềng

xã Yên Lập 2.00 2017

30 10.00

Chuyển đổi mục đích đất vườn, đất trồng cây 
lâu năm trong khu dân cư sang đất ở của hộ 
gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn

huyện Vĩnh 
Tường

10.00 2017-2020

Huyện Vĩnh Tường 
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