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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Năm 2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành chủ trương lập Quy 

hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2030. UBND huyện phối 

hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2021. Sau khi Quy hoạch 

được phê duyệt, UBND huyện đã tiến hành công bố, công khai và đưa vào thực 

hiện từ đó đến nay phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn huyện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một số yếu tố tác động: 

 - Ngày 27 tháng 04 năm 2021, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành 

Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp 

huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang. Trong nghị 

quyết này có Điều chỉnh toàn bộ 90,91 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 

7.842 người của xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa và toàn bộ 41,67 km2 diện tích 

tự nhiên, quy mô dân số 6.757 người của xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa vào 

huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

 - Về phía quốc gia, trong thời gian này, trên toàn quốc đã triển khai Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế 

hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2025, đến nay quy hoạch này đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 326/QĐ-TTg, ngày 09 tháng 03 năm 

2022.  

- Trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ 

cũng đang triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050, đến nay Quy hoạch này đang trong giai đoạn thẩm 

định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 Do vậy, để Định hướng sử dụng đất huyện Lâm Bình phù hợp với địa giới 

hành chính theo NQ 1262/NQ-UBTVQH14, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030,... thì việc lập “Điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2030” là rất cần thiết. 

Đây là cơ sở pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, qua đó phân 

bổ quỹ đất đai hợp lý cho các mục đích, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, tiết 

kiệm có hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc mở mang các dự án đầu tư, 

phân vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp hợp lý và có hiệu quả kinh tế.  

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

1. Mục tiêu 

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt trên địa bàn huyện Lâm Bình; 
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 Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của Huyện; 

 Khoanh định, phân bổ đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương sau khi có thay đổi địa giới hành chính, cũng như các chỉ tiêu 

đất đai theo phân bổ của Quy hoạch tỉnh; 

 Tạo ra cơ sở nhằm phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong quá 

trình quản lý, điều hành phù hợp với điều chỉnh quy hoạch đề ra; 

 Cung cấp các thông tin về hiện trạng và phương án điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất cho các nhà đầu tư; 

2. Yên Cầu 

 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của huyện Lâm Bình đến năm 2030 

phải đạt các yêu cầu sau đây: 

- Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch từ năm 2020 đến nay. Làm rõ 

những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong việc lập, thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất để thực hiện điều chỉnh đến năm 2030; 

 - Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất phải trên cơ sở phân bổ sử dụng đất 

của tỉnh trên địa bàn; xác định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, đảm 

bảo bố trí, phân bổ quỹ đất hợp lý, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế – 

xã hội của huyện đến năm 2030. 
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Phần I 

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ 

HỘI, MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 

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

nguyên và thực trạng môi trường 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Lâm Bình là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang được thành 

lập theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28/1/2011 của Chính phủ về việc Điều 

chỉnh địa giới hành chính huyện Na Hang và huyện Chiêm Hóa và nghị quyết số 

1262/NQ-VQH14 ngày 27/4/2021 về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp 

huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang. 

Huyện có tọa độ địa lý từ 21029'' đến 22042'' vĩ độ Bắc; từ 105000'' đến 

105050'' kinh độ Đông với diện tích tự nhiên là 91.754,76 ha. Toàn huyện có 10 

đơn vị hành chính, có ranh giới tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông giáp huyện Na Hang; 

- Phía Tây giáp huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; 

- Phía Nam giáp huyện Chiêm Hóa; 

- Phía Bắc giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. 

Trên địa bàn huyện có tuyến Quốc lộ 279, đường tỉnh 188, 185 chạy qua 

giúp kết nối huyện với các huyện, tỉnh lân cận: Tỉnh Hà Giang, huyện Chiêm Hoá, 

huyện Na Hang. Tuy nhiên do cách xa trung tâm tỉnh, xa các cảng biển, sân bay, 

khu công nghiệp, khu đô thị,... nên cũng bị hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội. 

1.1.2. Địa hình, địa mạo 

Đặc điểm địa hình của Huyện Lâm Bình thuộc vùng đồi núi cao, đặc 

trưng núi đá vôi Lô - Gâm ở Vùng Đông Bắc Việt Nam với những dãy núi trùng 

điệp liên tiếp theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Địa hình có cấu trúc caster phức 

tạp và nhiều hang động, chia cắt rất lớn, nhiều vùng gần như biệt lập, sự gắn kết 

giữa các vùng dân cư khó khăn. Hầu hết các đỉnh núi có độ cao khoảng 800 - 

1.000 m, nhiều đỉnh núi cao trên 1.000 m; núi thường chia thành nhiều dãy với 

nhiều đỉnh núi nối tiếp nhau tạo nên sự trùng điệp, đặc biệt khu vực các xã 

Thượng Lâm, Khuôn Hà, núi chia thành từng quả, xen giữa các dãy núi là những 

con đường đèo dốc quanh co, những bản làng xinh đẹp, những cánh đồng màu 

mỡ có độ cao từ 200-300 m. Khu vực cao nhất là thuộc vòng cung Lô-Gâm với 

hệ thống núi trùng điệp, dốc đứng, hiểm trở và nhiều hang động đẹp như: động 

Song Long, hang Khuổi Pín, hang Nậm Thuổm, hang Giếng Trời,… với những 

nhũ đá kỳ ảo; hang Phia Vài nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện di tích mộ táng 

của người Việt cổ xưa có niên đại trên 10.000 năm...  
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Địa hình của huyện mang đặc trưng của vùng núi phía Bắc, bị chia cắt bởi 

đồi núi sông suối và thung lũng sâu tạo thành các kiểu địa hình khác nhau: Địa 

hình núi cao hiểm trở; địa hình núi thấp và đồi thoải lượn sóng xen kẽ với các 

thung lũng và các cánh đồng phù sa nhỏ hẹp ven sông.  

 Địa mạo Castơ: là dạng địa mạo đặc trưng cho vùng núi đá vôi, tập trung 

hầu hết ở các xã trên địa bàn huyện. 

1.1.3. Khí hậu thời tiết 

Huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu ảnh hưởng của khí 

hậu lục địa Bắc Á - Trung Hoa và chia làm hai mùa rõ rệt mang nhiều tính chất 

của miền Bắc thể hiện tác dụng của địa hình và hoàn lưu khí quyển. Đặc điểm 

mùa đông lạnh duy trì tình trạng khô hanh điển hình của khí hậu gió mùa, mùa 

hè nóng ẩm. 

 Mùa đông: lạnh, khô hanh từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Nhiệt độ thấp 

cuối mùa Đông là 11oC vào tháng 1, có mưa phùn và ẩm ướt, có sương mù. 

 Mùa Hạ: nóng, nhiệt độ cao có khi tới 35oC (trung bình 31o÷30oC vào tháng 

4 và tháng 5); ít chịu ảnh hưởng của bão. Thời gian mùa Hạ từ tháng 4 đến tháng 

10. Nhiệt độ mùa Đông thấp hơn vùng núi Tây Bắc 1÷2oC, thấp hơn vùng núi 

Đông Bắc 2oC, thấp hơn đồng bằng Bắc Bộ 1oC. Chế độ hanh khô trung bình 

75%. Nhìn chung khí hậu trong lành mát mẻ cả năm. 

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm 22oC; nhiệt độ cao nhất trung bình 

29oC; nhiệt độ trung bình thấp nhất 17,8oC; nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 38,6oC; 

nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 8oC. 

- Gió: 

 + Hướng gió chủ đạo mùa hè là Tây Nam (Nam) và gió Đông Nam, gió 

Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 9 (nóng và ẩm). Gió Tây Nam xuất hiện vào 

tháng 5, 6 thành từng đợt ngắn ngày. Tốc độ gió trung bình 4÷5 m/s mang theo 

không khí khô. 

 + Hướng gió chủ đạo mùa Đông là gió mùa Đông Bắc. Gió Đông Bắc từ 

tháng 10 đến tháng 3 (lạnh và khô). Đặc biệt là từ tháng 12 đến tháng 2 tốc độ 

trung bình 2÷3 m/s. 

- Mưa: lượng mưa phân bố không đều theo các tháng trong năm. Chủ yếu 

tập trung vào mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 10. Nhiều nhất vào các tháng 6, 7, 8. 

Lượng mưa của ba tháng đó đạt tới 977 mm. Tháng mưa ít nhất là tháng 12 và 

tháng 1. Lượng mưa trung bình năm: 1.576 mm; Lượng mưa ngày lớn nhất: 

229,3 mm; Số ngày mưa trung bình trong năm là 132 ngày. 

- Độ ẩm: độ ẩm tương đối trung bình: 84%; độ ẩm tương đối thấp nhất 

trung bình: 56%. 

- Nắng: số ngày nắng trung bình năm: 103 ngày. 

- Bốc hơi: lượng bốc hơi trung bình năm 889,6 mm. 
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- Những hiện tượng khí hậu đặc biêt: 

 + Sương muối: thông thường cứ 2 đến 4 năm có một trận sương muối nhẹ.

 + Giông: thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 9, trung bình tổng số 

ngày có giông trong năm là 110 ngày, thường xuất hiện nhiều nhất vào tháng 5 

kèm gió xoáy. 

 + Sương mù: trung bình mỗi năm có 103 ngày có sương mù, thường vào 

tháng 10, 11, 12. 

1.1.4. Thuỷ văn 

Điều kiện thủy văn của Lâm Bình phụ thuộc chủ yếu sông Gâm và một số 

suối khác, hướng sông chảy từ Tây Bắc sang Đông Nam, bắt nguồn từ Vân Nam 

Trung Quốc. Các sông suối ở đây có độ dốc và dòng chảy lớn nhưng hiện nay đã 

bị hạn chế do hồ thủy điện Tuyên Quang ngăn nước.  

Hệ thống sông, suối, hồ, đập huyện Lâm Bình là nguồn cung cấp nước 

phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt đồng thời chứa đựng tiềm năng phát triển thuỷ 

điện nhỏ. Song do độ dốc lớn, lòng sông hẹp, nhiều thác ghềnh nên cũng thường 

gây nguy hiểm bất ngờ cho thuyền bè và gây lũ lụt ở nhiều vùng thấp. 

1.2. Các nguồn tài nguyên 

1.2.1. Tài nguyên đất 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2021, huyện Lâm Bình có tổng diện 

tích đất tự nhiên là 91.754,76 ha bao gồm: 

- Đất nông nghiệp   : 85.070,25 ha  

- Đất phi nông nghiệp  : 6.646,12 ha 

- Đất chưa sử dụng   : 38,38 ha 

Theo kết quả tổng hợp trên bản đồ thổ nhưỡng 1/100.000 của tỉnh Tuyên 

Quang, được phân loại theo phương pháp định lượng FAO - UNESCO - WRB 

trên địa bàn huyện Lâm Bình có 4 nhóm đất chính bao gồm:  

Nhóm đất phù sa: 

- Đất phù sa glây nông, trung tính ít chua 

Đặc tính glây xuất hiện chủ yếu ở độ sâu tới 50 cm từ mặt đất. Đất có độ 

no bazơ V>50% trong cột đất từ 20-100 cm từ mặt đất. Diện tích ở huyện Lâm 

Bình có 1121,58 ha. 

- Đất phù sa trung tính ít chua 

Nhìn chung đất phù sa trung tính ít chua có thành phần cơ giới từ thịt pha 

cát đến sét pha Limon, tương ứng có tỷ lệ sét từ 13,26% đến 45,74%; cấp hạt cát 

dao động từ 6,15% đến 68,17%, nhưng chủ yếu là cát mịn. Tầng đất thường dày 

trên 100 cm, không có sỏi sạn hoặc tỷ lệ sỏi sạn ít. Đất ít chặt và có chiều hướng 

tăng dần khi xuống sâu. Tầng mặt thường xốp, các tầng dưới ít xốp hơn. Tầng 
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mặt có cấu trúc viên kích thước nhỏ, các tầng sâu cấu trúc cục nhẵn cạnh, kích 

thước trung bình. Đất có phản ứng ít chua đến kiềm yếu, trị số pHKCL từ 5,01-

7,83; độ bão hoà bazơ cao đến rất cao (V: 60-100%). Đất nghèo chất hữu cơ, 

hàm lượng OM% đạt từ 0,54-2,32%, rất ít mẫu đất có hàm lượng mùn ở mức 

trung bình. Hàm lượng lân tổng số không đồng đều, phần lớn điểm lấy mẫu có 

hàm lượng lân tổng số giàu đến trung bình (P2O5: 0,06-0,1%), ở huyện Lâm 

Bình nghèo lân tổng số (P2O5: 0,02-0,05%) 

Hàm lượng Kali tổng số đạt mức trung bình đến giàu, K2O: 0,09-2,96%. 

Hàm lượng Lân dễ tiêu và kali dễ tiêu cũng rất biến động, không thể hiện tính 

quy luật, đạt mức từ nghèo đến giàu: Lân dễ tiêu đạt 1,0-36,7 mg/100g đất, Kali 

dễ tiêu đạt 2,2-31,6 mg/100g đất 

Nhìn chung, đơn vị đất này nghèo chất hữu cơ trong đất; độ phì không 

đồng đều ở các khu vực: đất phù sa của các ngòi suối nhỏ, độ phì thấp hơn.  

Nhóm đất đen: 

Ở trên địa bàn huyện có Đất đen điển hình với các đặc điểm: Đất có thành 

phần cơ giới thịt pha Limon đến sét; tỷ lệ cấp hạt sét từ 22,02-46,75%, tỷ lệ cấp 

hạt cát từ 9,27-42,82%. Tầng mặt có cấu trúc viên; tơi; tầng sâu cấu trúc cục 

nhẵn cạnh; chặt khi ẩm; đất dẻo dính hoặc rất dẻo dính khi ướt; tầng đất dày 

>100 cm; Tính chất lý học đất phù hợp cho nhiều loại cây lâu năm, cây ăn quả, 

mía và các loại cây trồng cạn ngắn ngày khác. Phản ứng đất ít chua, pHKCl: 5,0-

6,0; Độ no bazo cao (V: 50-90%); dung tích Cation trao đổi cao (CEC: 24,11-

90,49 me/100 sét); hàm lượng chất hữu cơ đất phần lớn nghèo (OM: 0,50-

1,84%), có ít mẫu tầng mặt hàm lượng chất hữu cơ trung bình (OM: >2,06-

2,90%); lân tổng số không đồng nhất ở các khu vực. Ở Lâm Bình, hàm lượng 

lân tổng số giàu (P2O5: 0,18-0,65%); hàm lượng kali tổng số ở mức nghèo đến 

trung bình (K2O: 0,01-1,19 %). Hàm lượng lân dễ tiêu, Kali dễ tiêu đều nghèo, 

tương ứng P2O5: 0,80-7,15 mg/100g đất; K2O: 1,6-9,6 mg/100g đất. 

Nhìn chung, đất đen điển hình có các chỉ tiêu hóa tính không cân đối, tuy 

có phản ứng đất ít chua, dung tích cation trao đổi cao, độ no bazo cao, nhưng hàm 

lượng các nguyên tố đa lượng như lân, kali đều ở mức nghèo đến trung bình. 

Đất đen điển hình phù hợp phát triển các loại cây ăn quả lâu năm, cây hoa 

màu ngắn ngày: mía, đậu đỗ… chỉ nên sử dụng diện tích đất dốc dưới 20o cho 

sản xuất nông nghiệp. Những diện tích đất dốc khác sử dụng cho sản xuất lâm 

nghiệp, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Cần có công thức phân bón cụ thể hợp lý cho 

từng địa điểm cụ thể, trên cơ sở xác định các chỉ tiêu nông hóa. Đất phân bố ở địa 

hình gò đồi, thường bị xói mòn do mưa, cần có biện pháp chống xói mòn, bảo vệ 

tầng đất mặt. 

Nhóm đất xám: 

-  Đất xám feralít giàu mùn: đất feralit đỏ vàng, tầng Bargic với CEC sét 

<24 me/100g sét và V<50%, trong cột đất không xuất hiện thêm tầng chẩn đoán 

nào khác, hàm lượng mùn cao (OC>1,0%). Ở huyện Lâm Bình có khoảng 
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5.180,91 ha, trên các vùng núi cao có bình độ bình quân trên 800 m, dưới thảm 

rừng tự nhiên. Đơn vị đất này được phân thành 3 đơn vị phụ, ở Lâm Bình có 2 

đơn vị phụ 

+ Đất xám feralít, giàu mùn, nhiều sỏi sạn nông: tầng sỏi sạn dày đặc 

(40-90% theo trọng lượng) xuất hiện ở độ sâu 20-50 cm từ mặt đất. Diện tích có 

ở  huyện Lâm Bình 1.837,07 ha. 

+ Đất xám feralít, giàu mùn, nhiều sỏi sạn sâu: tầng sỏi sạn dày đặc (40-

90% theo trọng lượng) xuất hiện ở độ sâu 50-100 cm từ mặt đất. Diện tích có ở 

Lâm Bình 3.343,84 ha. 

-  Đất xám feralít, nhiều sỏi sạn: tầng sỏi sạn dày đặc (40-90% theo trọng 

lượng) xuất hiện ở độ sâu 20-100 cm từ mặt đất. Đây là đơn vị đất chiếm nhiều 

diện tích nhất, so với các đơn vị đất khác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Diện 

tích ở Lâm Bình là 45.028,17 ha.    

- Đơn vị đất phụ: 

+ Đất xám feralít sỏi sạn nông điển hình: tầng sỏi sạn dày đặc (40-90% 

theo trọng lượng) xuất hiện ở độ sâu 20-50 cm từ mặt đất. Diện tích ở Lâm Bình 

chỉ khoảng dưới 45.000 ha.  

+  Đất xám feralít sỏi sạn sâu điển hình: tầng sỏi sạn dày đặc (40-90% 

theo trọng lượng) xuất hiện ở độ sâu 50-100 cm từ mặt đất. Đây là đơn vị đất 

phụ có nhiều diện tích nhất so với các đơn vị đất phụ khác. Diện tích ở Lâm 

Bình khoảng 43.057,85 ha.  

Nhóm đất dốc tụ: 

-  Đất dốc tụ glây: trong đất có xuất hiện đặc tính glây (Gleyic Properties) 

ở mức độ yếu đến trung bình, phân bố ở địa hình vàn cao đến vàn thấp, được sử 

dụng trồng lúa nước 1-2 vụ và cây hoa màu. Ở Lâm Bình có đơn vị đất dốc tụ 

glây, nhiều sỏi sạn sâu với đặc điểm tầng sỏi sạn dày đặc (40-90% theo trọng 

lượng) xuất hiện ở độ sâu 50-100 cm từ mặt đất, diện tích đất có ở Lâm Bình có 

khoảng 62,99 ha. 

- Đất dốc tụ glây, nhiều sỏi sạn sâu: đất có thành phần cơ giới nhẹ, tầng 

mặt có hàm lượng sét < 0,002 mm đạt giá trị 16,5%, tầng chuyển tiếp gia tăng 

lên 21,19% và giảm hơn tầng trên nhưng không nhiều... đất có phản ứng chua ở 

tầng mặt (pHKCL đạt giá trị 4,87) và có xu hướng tăng dần đến ít chua ở các tầng 

dưới. Hàm lượng hữu cơ ở tầng mặt nghèo với giá trị OM đạt 1,8%, tầng kế tiếp  

giảm xuống rất nghèo. Các chất tổng số như lân đạt giá trị trung bình ở tất cả các 

tầng... Kali tổng số nghèo. Các chất dễ tiêu như lân khá ở tầng mặt (117,5 

mg/100g đất), các tầng chuyển tiếp đều hơi nghèo; kali dễ tiêu đều vào loại rất 

nghèo ở tất cả các tầng. Tổng kiềm trao đổi vào loại nghèo ở tầng mặt và tăng 

dần ở tầng kế tiếp cao nhưng cũng chỉ đạt giá trị trung bình < 8 me/100 g đất. 

Dung tích hấp thu vào loại thấp ở tất cả các tầng và đều có giá trị CEC < 10 

me/100 g đất. 
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1.2.2. Tài nguyên nước 

- Nước mặt: huyện Lâm Bình có diện tích mặt hồ khoảng trên 4.000 ha 

trong tổng diện tích hồ Tuyên Quang 8.000 ha. Hồ Tuyên Quang chia 02 nhánh 

(dọc theo Sông Gâm và Sông Năng trước đây). Chiều dài lòng hồ thuộc địa bàn 

huyện quản lý khoảng 45 km, kéo dài từ Thủy điện Tuyên Quang đến địa phận 

giáp huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; chỗ rộng nhất khoảng 3.000 m. Vùng hồ 

thủy điện Tuyên Quang với dung tích hồ chứa nước từ 1.000 triệu đến 1.500 

triệu m3, hồ thủy điện Tuyên Quang tạo ra sẽ tạo đập chắn giữ nước đảm bảo 

phòng chống lũ cho thành phố Tuyên Quang và tham gia giảm lũ đồng bằng 

sông Hồng, cung cấp nguồn cấp nước mùa khô cho đồng bằng sông Hồng. Đây 

là nhà máy thuỷ điện có công suất lớn thứ tư của miền Bắc sau nhà máy thủy 

điện Lai Châu, Sơn La và Hoà Bình.  

- Nước ngầm: hiện tại, tiềm năng nước dưới đất vẫn chưa được điều tra, 

đánh giá chi tiết. Các nghiên cứu sơ bộ trước đây cho thấy nguồn nước ngầm 

khá dồi dào, có chất lượng tốt đủ tiêu chuẩn dùng cho sinh hoạt. Mực nước 

ngầm không sâu và tương đối ổn định, thuận lợi cho khai thác, kể cả khai thác 

đơn giản trong sinh hoạt của nhân dân. Chất lượng nước ngầm trong khu vực 

nhìn chung là tốt, nước trong. Tuy vậy, nước ngầm phân bố không đều theo cấu 

thành địa chất.  

Nhìn chung, nguồn tài nguyên nước của huyện tương đối phong phú. Tài 

nguyên nước mặt lớn, đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước phục vụ cho sản xuất, sinh 

hoạt. Tài nguyên nước dưới đất khá dồi dào, chất lượng nước tốt, đáp ứng tiêu 

chuẩn làm nguồn cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, vào các tháng 

đầu mùa mưa, nước mặt và nước dưới đất thường bị đục, do trong nước chứa 

nhiều chất hữu cơ, bùn, đất,... gây khó khăn không nhỏ cho công tác cấp nước 

sinh hoạt của người dân địa phương. 

1.2.3. Tài nguyên rừng 

Diện tích đất rừng của huyện Lâm Bình năm 2021 là 79.665,18 ha, trong 

đó: rừng phòng hộ với diện tích là 50.275,56 ha; rừng sản xuất với diện tích là 

29.389,63 ha. Tài nguyên rừng mang lại có giá trị rất lớn về kinh tế, cũng như 

sinh hoạt cho nhân dân trong huyện, đồng thời có giá trị quan trọng trong việc 

phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái. Rừng tự nhiên chiếm phần lớn diện 

tích rừng của của huyện. Trong những năm gần đây với các dự án phát triển về 

lâm nghiệp đã khuyến khích nhân dân tích cực cải tạo đất trống, trồng rừng hoặc 

các cây ăn quả tán thấp nhằm tăng cường phủ xanh đất trống đồi núi trọc, vì vậy 

chất lượng rừng của huyện ngày một nâng cao. 

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản 

Huyện có một số loại khoáng sản, phân bố ở một số xã, thị trấn số lượng 

và trữ lượng đã được thăm dò và đang tiến hành tổ chức khai thác như: 

- Mangan đã phát hiện được một điểm tại thị trấn Lăng Can với trữ lượng 

khoảng 1 triệu tấn. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_Lai_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_Lai_Ch%C3%A2u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_S%C6%A1n_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_m%C3%A1y_th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_Ho%C3%A0_B%C3%ACnh
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- Quặng Antimon ở thị trấn Lăng Can. 

- Điểm quặng vàng gốc Tắc Tấu thuộc thị trấn Lăng Can, một số điểm 

vàng sa khoáng thuộc xã Thổ Bình và Bình An. 

- Đá vôi có nhiều điểm mỏ đang được khai thác để xây dựng công trình. 

Đá vôi được phân bố rải rác khắp các xã trên địa bàn huyện. 

- Cát sỏi, đất sét chủ yếu tập trung ở một số xã, thị trấn: Lăng Can, Xuân 

Lập. Tuy nhiên, trữ lượng không nhiều, chất lượng chưa đảm bảo cho việc xây 

dựng các công trình cao tầng.  

- Trên địa bàn huyện còn có một số mỏ vàng sa khoáng với trữ lượng 

không lớn. 

1.2.5. Tài nguyên nhân văn 

Huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn, 100 

thôn, bản; dân số trên 51 nghìn người với trên 10 dân tộc anh em cùng chung 

sống, dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, trong đó: Dân tộc Tày chiếm 62%, Dao 

trên 25%, Mông 6%, còn lại là các dân tộc khác. Đặc biệt, tại thôn Thượng 

Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình có dân tộc Pà Thẻn sinh sống, chiếm 

khoảng 02% dân số toàn huyện. Dân tộc Pà Thẻn có nét văn hóa đặc sắc, với 

Nghi lễ Nhảy lửa hết sức huyền bí. Đặc biệt hơn nữa, cũng tại thôn Thượng 

Minh, xã Hồng Quang, có tộc Người Thủy hiện còn 54 hộ, 105 khẩu. Là tộc 

người ở Việt Nam có duy nhất ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, 

Người Thủy có: nguồn gốc, tiếng nói, trang phục, văn hóa tín ngưỡng, phong tục 

tập quán riêng biệt, mỗi dân tộc đều lựa chọn địa bàn cư trú khác nhau phù hợp 

với phong tục tập quán riêng. Nhân dân trong vùng có truyền thống cách mạng 

yêu nước, cần cù lao động. Cộng đồng các dân tộc trong huyện với những truyền 

thống và bản sắc riêng đã hình thành nên nền văn hoá đa dạng với nhiều nét độc 

đáo. 

Trên địa bàn huyện, người dân vẫn giữ được nhiều nét văn hóa nghệ thuật 

dân gian vùng cao, đặc biệt là lễ hội Lồng tông. Lễ hội Lồng tông ở Lâm Bình 

được tổ chức vào những ngày đầu xuân năm mới (ngày 12 tháng giêng tại thị 

trấn Lăng Can), thời điểm giao hòa của trời đất, là dịp con người thể hiện tín 

ngưỡng tâm linh, vươn tới một cuộc sống bình yên, đủ đầy, hạnh phúc... Lễ hội 

này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh sách di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia (năm 2012), đồng thời gắn với tổ chức ngày hội văn 

hóa các dân tộc của huyện. 

 Bên cạnh đó, đồng bào dưới xuôi lên mang theo chất văn hoá châu thổ, 

cùng phong cách hoạt động chính trị xã hội và làm kinh tế năng động, tiên tiến 

đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, góp phần tạo nên 

đời sống văn hoá phong phú đa dạng. 
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1.2.6. Tài nguyên du lịch 

Trên địa bàn huyện có nhiều di tích, danh thắng phục vụ cho phát triển du 

lịch. Các điểm du lịch đặc trưng của huyện: 

- Du lịch cộng đồng Homestay tại các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà và thị 

trấn Lăng Can;  

- Chùa Phúc Lâm Nà Tông gắn với thắng cảnh 99 ngọn núi, làng văn hóa 

Nà Tông;  

- Di tích lịch sử Xưởng Quân khí H52;  

- Các thác, danh lam thắng cảnh đẹp: động Song Long, hang Khuổi Pín, 

hang Nậm Thuổm, hang Giếng Trời,… với những nhũ đá kỳ ảo; hang Phia Vài 

nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện di tích mộ táng của người Việt cổ xưa có niên 

đại trên 10.000 năm... hầu hết các hang, động ở đây đều có độ dài trên 500 m, 

hang, động dài nhất khoảng 5.000 m. Cùng với hệ thống núi non, hang động, 

Lâm Bình có nhiều thác nước đẹp, nhiều tầng thác hòa quyện với núi rừng xanh 

thẳm như: thác Khuổi Súng, Khuổi Nhi, Nặm Me, Thác Song Long,… đặc trưng 

sinh thái chính của vùng là cảnh quan rừng núi, hang động đá vôi, với những 

khu rừng nguyên sinh; 

- Làng văn hóa người Dao (Thổ Bình); làng văn hóa Pà Thẻn (Hồng Quang);  

Đây là tiềm năng, là cơ sở rất quan trọng, thuận lợi để phát triển ngành du 

lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. 

2. Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng kinh tế - xã hội 

Trong thời gian thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 

Lâm Bình 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

năm 2021 cũng đã chịu sự tác động sâu sắc của tình hình kinh tế thế giới và 

trong nước bị suy thoái, đầu tư công bị cắt giảm. Tuy nhiên, nhờ có sự lãnh đạo, 

chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của 

các cấp, các ngành, sự nỗ lực của nhân dân trong huyện cho nên tình hình kinh 

tế xã hội của huyện tiếp tục phát triển, kinh tế tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng 

được đầu tư nâng cấp, đời sống sinh hoạt, văn hoá tinh thần của nhân dân được 

nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

2.1. Thực trạng phát triển kinh tế 

2.1.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

- Tăng trưởng kinh tế: giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản 

xuất của toàn huyện đạt 14,6%/năm. 

- Cơ cấu kinh tế: cơ cấu kinh tế của huyện 2015 như sau: Nông nghiệp: 
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68,3%, Công nghiệp - xây dựng: 22,8%, Thương mại - dịch vụ: 8,9%. Đến năm 

2020, cơ cấu kinh tế như sau: Nông nghiệp: 39%, Công nghiệp - xây dựng: 

36,5%, Thương mại - dịch vụ: 24,5%. Cơ cấu kinh tế của huyện có bước chuyển 

dịch mạnh theo hướng tích cực đó là giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch 

vụ du lịch. 

Bảng 1: Giá trị sản xuất và cơ cấu kinh tế huyện Lâm Bình 

STT Hạng mục Đơn vị 
TH 

2016 

TH 

2017 

TH 

2018 

TH 

2019 

TH 

2020 

1 Tổng GTSX (giá hiện hành) Tỷ đồng 981 1.029 1.135 1.257 1.465 

- Nông nghiệp Tỷ đồng 429 444 476 522 571 

- Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 296 315 362 408 535 

- Dịch vụ thương mại Tỷ đồng 256 270 297 327 359 

2 Cơ cấu kinh tế             

- Nông nghiệp % 43,7 43,1 41,9 41,5 39,0 

- Công nghiệp - xây dựng % 30,2 30,6 31,9 32,5 36,5 

- Dịch vụ thương mại % 26,1 26,2 26,2 26,0 24,5 

Nguồn: Phòng Tài chính hế hoạch và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Năm 2021 thu hút trên 79.320/132.200 lượt khách du lịch, đạt 60% kế 

hoạch năm. 

- Tổng thu từ thuế, phí, lệ phí trên địa bàn đến 30/11/2021 đạt 17,4/19,54 

tỷ đồng, đạt 89,1% so với dự toán giao; thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn (không bao gồm tiền sử dụng đất): 9,67/11,35 tỷ đồng, đạt 85,2% so với dự 

toán giao. 

- Thu nhập bình quân đầu người thực hiện năm 2021 đạt trên 35,06 triệu 

đồng/người 

2.1.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

a. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Sản xuất trồng trọt 

- Tổng diện tích lúa cả năm 2021: 3.315 ha; năng suất trung bình cả năm 

đạt 58,2 tạ/ha; sản lượng đạt 19.299 tấn. Diện tích lúa tập trung ở thị trấn Lăng 

Can, xã Thượng Lâm, xã Khuôn Hà, xã Minh Quang...  

- Diện tích ngô cả năm 2021 đạt 1.645 ha, diện tích ngô tăng so với năm 

2020 do có sự sáp nhập 2 xã trên địa bàn huyện (diện tích ngô năm 2020 đạt 821 

ha). 

- Diện tích cây lạc năm 2021: là 1.962 ha, lạc là cây trồng có diện tích 

tương đối ổn định. Năng suất lạc bình quân đạt 32,6 tạ/ha, sản lượng lạc đạt 

6.338 tấn. 
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- Chè là cây trồng đặc sản trên địa bàn huyện. Diện tích cơ bản ổn định, 

năm 2021, diện tích chè toàn huyện đạt 250 ha, năng suất 58 tạ/ha, sản lượng chè 

đạt 1.450 tấn. 

Sản xuất chăn nuôi 

Năm 2021 trên địa bàn huyện có 10.100 con trâu, 3.000 con bò, 34.000 

con lợn, 275.000 con gia cầm. 

Trâu bò trước đây được chăn thả tự nhiên, tuy nhiên hiện nay người dân 

cũng đã dần thay đổi phương thức chăn thả, đã dành một phần quỹ đất để trồng 

cây thức ăn chăn nuôi cung cấp thêm cho trâu bò. 

Nuôi trồng thủy sản 

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản toàn huyện năm 2021 là 3.660 ha, 

diện tích nuôi thủy sản tăng nhanh do có thêm 28,1 ha diện tích nuôi thủy sản của 

xã Minh Quang và 62,5 ha của xã Phúc Sơn. Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 

692 tấn. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản ngoài các ao hồ xen trong khu dân cư, phần 

lớn là mặt nước hồ thủy điện Na Hang được người dân tận dụng nuôi trồng thủy 

sản kết hợp. 

Thực trạng lâm nghiệp 

Năm 2021, diện tích trồng rừng tập trung toàn huyện đạt 651,6 ha. Diện 

tích khai thác rừng là 620 ha, sản lượng khai thác đạt 53,2 nghìn m3. 

Diện tích rừng bảo vệ là 7.435 ha, trong đó chủ yếu là diện tích rừng tự 

nhiên 67.731 ha. Che phủ rừng đạt 77% 

Kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ  

huyện về phát triển một số sản phẩm cây trồng, vật nuôi đặc sản có lợi thế của 

địa phương, hiện tại có 11 sản phẩm OCOP được chứng nhận: lợn đen, rau bò 

khai - thị trấn Lăng Can; lạc, dê núi, chè shan Khau Mút - xã Thổ Bình, Phúc 

Sơn và Minh Quang; rượu thóc Lâm Bình, thịt trâu khô - xã Bình An; Giảo cổ 

lam - xã Hồng Quang; thảo mộc Lâm Bình - xã Khuôn Hà; cá đặc sản - xã 

Thượng Lâm; Homestay - xã Thượng Lâm, Khuôn Hà và thị trấn Lăng Can. Thu 

hút dự án đầu tư nuôi cá tầm với vốn đầu tư 375 tỷ đồng, 6 dự án đầu tư nuôi cá 

lồng với vốn đầu tư trên 1 tỷ đồng. Bình quân lương thực đầu người đạt trên 507 

kg/người/năm. 

b. Khu vực kinh tế công nghiệp 

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN,TTCN) trên địa bàn tiếp tục có 

bước phát triển khá, giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 419,78 tỷ đồng (giá cố 

định đạt 299,92 tỷ đồng), tăng 123,78 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Các sản 

phẩm chủ yếu: điện thương phẩm 20,1 triệu KWh, gạch không nung 8,8 triệu 

viên, bê tông thương phẩm 15.000 m3, khai thác đá các loại trên 18,7 nghìn m3, 

chế biến chè trên 100 tấn, khai thác Antimon kim loại đạt 350 tấn, rượu 387 
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nghìn lít... số cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tăng từ 61 cơ sở năm 2011 lên 

350 cơ sở năm 2021. 

- Xây dựng: ngay sau khi huyện được thành lập, tiến hành triển khai đầu tư 

xây dựng hệ thống công trình trung tâm huyện như trụ sở làm việc của các cơ 

quan, UBND huyện, UBND xã, thị trấn hệ thống giao thông đô thị, giao thông 

kết nối các xã. Duy tu bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường do huyện quản 

lý, triển khai kế hoạch chỉnh trang, bó gọn đường dây, đường cáp trên không; 

thống kê, huy động phương tiện vận tải trên địa bàn huyện để phục vụ phòng 

chống bão lụt; chỉ đạo tổ chức phát quang giải tỏa tầm nhìn, vệ sinh mặt đường; 

nạo vét khơi thông cống rãnh thoát nước trên các tuyến đường; thường xuyên 

kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng cho các 

công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn các thị trấn kịp thời, đảm bảo đúng quy 

định; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách 

mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công; tập trung chỉ đạo 

khởi công và hoàn thành một số dự án lớn trên địa bàn.  

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, tỷ lệ cứng hóa 

đến trung tâm xã tăng từ 38,9% năm 2011 lên 100% năm 2021; hệ thống đường 

xã đến trung tâm tăng từ 23,1% năm 2011 lên 100% năm 2021. 

Hết năm 2021 đạt 18,19/19 km đường bê tông nội đồng, đường bê tông 

nông thôn, kiên cố hóa 10/10 km kênh mương nội đồng. 

Hệ thống các phòng học (trường học), phòng chức năng, từng bước được 

đầu tư xây dựng. Từ năm 2011 đến 2021 đã xây dựng được 1.640 phòng học; 

1.710 phòng chức năng, hoàn thành và đưa vào sử dụng bệnh viện đa khoa huyện 

quy mô 100 giường bệnh, 100% trạm y tế được xây dựng đạt chuẩn; 100% xã 

được đầu tư nhà văn hóa đạt chuẩn, hệ thống lưới điện được đầu tư xây dựng trên 

10 km ở trung tâm huyện và 100 km đường điện chiếu sáng ở các khu dân cư, 

100% thôn dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia.  

Về chỉnh trang đô thị: triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng 

đường giao thông, kênh mương nội đồng trên địa bàn một cách kịp thời; kết quả 

chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tốt, đặc biệt công tác quản lý từng bước 

được cải thiện, năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,79%. 

c. Khu vực kinh tế dịch vụ 

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thương mại đáp ứng nhu cầu kinh 

doanh mua sắm của nhân dân trên địa bàn cũng như các vùng phụ cận; công tác 

quản lý, phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được triển khai có hiệu 

quả tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Tiếp tục chỉ đạo hưởng ứng cuộc vận 

động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ 

trên địa bàn thực hiện tốt công tác quản lý chợ tạo môi trường kinh doanh, buôn 

bán, an toàn cho các hộ tiểu thương và Nhân dân đến mua sắm. Năm 2020 lĩnh 

vực thương mại, dịch vụ bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, do đó hoạt động 
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kinh doanh buôn bán có phần kém sôi động. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch 

vụ trên địa bàn thực hiện năm 2020 theo giá hiện hành đạt 1.550 triệu đồng. 

Số lượng cơ sở hoạt động thương mại dịch vụ cũng tăng đáng kể, từ 132 

cơ sở năm 2011 lên 550 cơ sở năm 2020.   

Lĩnh vực du lịch cũng tương tự, trong bối cảnh dịch Covid-19, khách du 

lịch đến địa bàn giảm nhiều, năm 2020 chỉ đón được 85,5 nghìn lượt khách du 

lịch, giảm so với năm 2019 là 34,5 nghìn lượt khách. Doanh thu từ du lịch năm 

2020 đạt 45,2 tỷ đồng, chỉ bằng 63% doanh thu từ du lịch năm 2019. 

Năm 2021 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.730/1.630 tỷ đồng đạt 

106% kế hoạch năm. 

Trong năm thu hút trên 79.320/132.200 lượt khách du lịch, đạt 60% kế 

hoạch năm. Doanh thu du lịch đạt 63,4 nghìn USD. 

(Nguồn: Báo cáo Thành tựu nổi bật sau 10 năm thành lập huyện, báo cáo 

kết quả kinh tế xã hội huyện - 2021)  

2.2. Dân số, lao động và đời sống dân cư 

2.2.1. Dân số, lao động 

Theo số liệu thống kê, năm 2021 huyện Lâm Bình có 51.421 người, 100% 

dân số sinh sống trên địa bàn, phần lớn dân số làm nông nghiệp. Mật độ dân số 

trung bình 56 người/km2, dân cư phân bố không đồng đều tại các xã đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, những đơn vị hành chính có mật độ dân số cao như: thị trấn Lăng Can, 

Thượng Lâm,... mật độ dân số thấp nhất là xã Phúc Yên.  

2.2.2. Lao động, việc làm và thu nhập 

Số người trong độ tuổi lao động của huyện là 30.292 người (chiếm 59% 

dân số); hết năm 2021 tỷ lệ lao động qua đào tạo 42,5%, trong đó: tỷ lệ lao động 

có văn bằng, chứng chỉ chiếm 15,6% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 26,9% 

lực lượng lao động chủ yếu tham gia trong sản xuất nông lâm nghiệp. 

Thu nhập bình quân năm 2021 đạt 35,06 triệu đồng/người, cao hơn năm 

2016 trên 10 triệu đồng/người/năm (năm 2016 là 24,9 triệu đồng/người/năm) và 

cao hơn năm 2011 trên 12 (năm 2011 là 22,9 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ 

nghèo giảm nhanh, từ 71,12% năm 2011 xuống còn 7,03% năm 2021. 

(Nguồn: Báo cáo Thành tựu nổi bật sau 10 năm thành lập huyện, báo cáo 
kết quả kinh tế xã hội huyện - 2021)  

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. 

Nếp sống văn hóa mới, gia đình, khu phố văn hóa được phát động rộng khắp 

trong toàn huyện. Các hủ tục về ma chay, cưới xin cũng như các tệ nạn xã hội 

từng bước được đẩy lùi và bài trừ. 
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2.3. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn 

2.3.1. Thực trạng phát triển đô thị 

- Đô thị: nghị quyết số 1262/NQ-VQH14 ngày 27/4/2021 về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh 

Tuyên Quang, trong đó có việc thành lập thị trấn Lăng Can trên địa bàn huyện 

Lâm Bình. Dân số thị trấn Lăng Can 6.087 người, bằng 11,8% dân số của 

huyện. Năm 2021 tỷ lệ đô thị hóa đạt 21,79%, đạt 100% kế hoạch, tỷ lệ hộ dân 

đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 98%. Về mặt kiến trúc không gian đang 

trong thời kỳ đầu, được phân bố theo cụm, tổ dân phố có hình thái chuyển tiếp 

dần từ khu nông thôn đến các cụm dân cư tập trung với mật độ dân số cao, tuy 

nhiên do địa hình phức tạp nên ít nhiều ảnh hưởng đến mật độ dân cư. 

Hệ thống cấp nước trong khu vực này còn nhiều hạn chế do hệ thống 

thoát nước chưa hoàn chỉnh nên khi tiêu nước mặt, nước mưa vẫn còn hiện 

tượng chảy tràn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của dân. 

Trong những năm tới cần từng bước quy hoạch lại hệ thống tiêu thoát nước, hạn 

chế những rãnh cống thoát nước lộ thiên. Cần bố trí nơi thu gom rác thải sinh 

hoạt trong các khu dân cư đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Trong những năm gần đây và dự kiến những năm tới xu hướng phát triển 

đô thị hoá ngày càng tăng, tốc độ xây dựng của nhân dân ngày càng nhiều do đó 

công tác quy hoạch và quản lý càng trở nên cấp thiết và quan trọng. 

2.3.2. Thực trạng phát triển khu dân cư nông thôn 

Khu dân cư nông thôn: trên địa bàn huyện có tiềm năng phát triển du lịch 

nên đã và đang hình thành một số khu dân cư mang dáng dấp kết hợp vừa ở vừa 

kết hợp với phát triển du lịch như xã Thượng Lâm, xã Khuôn Hà.... dân số khu 

vực nông thôn chiếm gần 90% dân số huyện. 

Đến nay khu vực trung tâm xã, các thôn đã được đầu tư phát triển cơ sở 

hạ tầng tốt, mật độ dân số lớn, có nhiều công trình xây dựng và nhà ở kiên cố, 

hoạt động kinh tế xã hội đang dần mang tính đô thị hóa. Tất cả các xã có điện 

lưới quốc gia, đường ô tô vào tới trung tâm và phần lớn các thôn xóm, có điện 

thoại kết nối mạng Internet về đến trung tâm xã. 

2.4. Thực trạng về cơ sở hạ tầng 

Trong những năm qua, kết cấu hạ tầng của huyện không ngừng được quan 

tâm đầu tư xây dựng. Các chương trình dự án trọng điểm được triển khai thực 

hiện đúng mục tiêu, kế hoạch. Cụ thể: 



 

16 

 

2.4.1. Giao thông 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 33,6 km đường quốc lộ (QL 279), 119 km 

đường tỉnh lộ (ĐT 185, ĐT 188) và 125,3 km đường huyện, 14,1 km cấp đường 

đô thị và 214,5 km đường thôn, bản. Nhìn chung chất lượng đường không cao, 

nhiều quãng đường có độ dốc lớn và đang trong quá trình tu sửa. Do đó việc 

giao thông đi lại còn nhiều khó khăn đặc biệt cho những xe có tải trọng lớn 

chuyên trở hàng hóa, vật liệu phục vụ cho sản xuất. Mạng lưới đường bộ đang 

được nhà nước đầu tư và huy động mọi nguồn lực để nâng cấp, sửa chữa, xây 

dựng mới.  

 - Quốc lộ: trên địa bàn huyện hiện nay là quốc lộ 279 chạy qua xã Hồng 

Quang, đi từ Na Hang qua xã Phúc Sơn, xã Minh Quang, xã Hồng Quang, huyện 

Lâm Bình và nối với tỉnh Hà Giang.  

 - Tỉnh lộ: Huyện Lâm Bình hiện có 2 trục đường chính là ĐT 185 và ĐT 

188, đều là đường cấp IV miền núi, chiều rộng nền 7,5 m và chiều rộng mặt là 

5,5 m và đã được nhựa hóa, tuy nhiên một số đoạn đã xuống cấp, chất lượng 

đường xấu, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. 

 + Đường tỉnh ĐT 188 nối từ thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Chiêm Hóa) qua 

các xã trong huyện: Phúc Sơn - Thổ Bình - Bình An - Lăng Can - Xuân Lập.  

+ Đường tỉnh ĐT 185 nối từ thị trấn Na Hang (huyện Na Hang) - Thượng 

Lâm - Khuôn Hà - Lăng Can - Phúc Yên và dự kiến sẽ quy hoạch chuyển lên 

Quốc lộ 2C đối với tỉnh lộ ĐT 185 từ thị trấn Na Hang đến đoạn suối Nậm 

Luông 2 (thị trấn Lăng Can) đi theo đường ĐT 188 một đoạn rồi tiếp tục đi xã 

Phúc Yên, đấu nối với Quốc lộ 2 (cách TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang khoảng 124 

km) tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa các xã trong huyện và giao lưu với tỉnh 

bạn.  

Như vậy, trên địa bàn huyện có 4 trục giao thông chính từ trung tâm 

huyên lỵ đi 4 hướng là: Lăng Can - Na Hang, Lăng Can - Chiêm Hóa, Lăng Can 

- Phúc Yên, Lăng Can - Xuân Lập, về cơ bản đảm bảo sự kết nối giữa trung tâm 

huyện lỵ với các xã trong huyện và 3 đơn vị lân cận: Na Hang, Chiêm Hóa và 

tỉnh Hà Giang.  

 - Đường huyện: có 125,3 km đường huyện cấp V miền núi, chất lượng 

đường còn yếu kém cả về chất lượng và số lượng không đảm bảo lưu thông 

trong mùa lũ, làm ảnh hưởng lớn đến lưu thông hàng hóa. 

   - Đường đô thị: có 14,10 km đường đô thị cấp V miền núi đa phần là 

đường mới mở và chỉ đáp ứng được một phần giao thông đi lại của nhân dân 

trong vùng. 
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 - Đường thôn, bản và hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn huyện đều đã  

xuống cấp và xấu. Xe tải lớn không đi qua được. Đại đa số các cầu là chưa đủ 

tiêu chuẩn của đường đất cấp 3 miền núi cả về tải trọng lẫn khổ rộng của cầu. 

   - Với diện tích mặt nước vùng lòng hồ thủy điện, trên địa bàn rộng hơn 

4.000 ha, Lâm Bình đã trở thành một trong những huyện có hệ thống giao thông 

đường thủy nội địa lớn nhất so với các huyện khác trong tỉnh, chính vì vậy 

lượng phương tiện giao thông đường thủy ở đây lại khá nhiều, hiện nay trên khu 

vực có 02 tuyến đường thủy chính như sau: 

+ Tuyến 1: Bến Thủy (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) đi huyện Na Hang. 

  + Tuyến 2: Bến Thủy (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) đi huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang. 

Các loại đường đa số chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. 

2.4.2. Hệ thống lưới điện 

Hiện trên địa bàn huyện điện được cung cấp thông qua lưới điện quốc gia. 

Trên địa bàn có 63 trạm biến áp với tổng công suất là 9.009 kVA. Trong đó có 

50 trạm điện công cộng với công suất 6.530 kVA và 13 trạm khách hàng với 

công suất 2.560 kVA. Trong giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện đã đóng 

điện cho 431 hộ các thôn Khuổi Chang, Khuổi Củng thuộc xã Xuân Lập, Phúc 

Yên (năm 2017). Năm 2020 đã tiếp tục đóng cho các hộ còn lại của xã Phúc Yên 

(thôn Khau Cau, Lạc Hậu) nâng tổng số hộ sử dụng điện là 8.161 hộ, cấp điện 

cho 70/70 thôn bản, cơ bản người dân trên địa bàn huyện đều được sử dụng lưới 

điện quốc gia (tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%).  

Hệ thống đường dây trên địa bàn hiện có 134,2 km dây trung thế 35 kV với 

957 vị trí cột, đường dây hạ thế 124,3 km với 3.551 vị trí cột. Nhìn chung, với 

nhu cầu của người dân ngày một tăng do đầu tư thêm các thiết bị tiêu thụ điện thì 

thời gian tới cần được bổ sung thêm năng lực cung cấp điện trên địa bàn. 

Thực hiện công tác quản lý điện nông thôn, hiện nay huyện đang chuyển 

đổi mô hình quản lý nhằm khai thác hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí điện. 

2.4.3. Cấp thoát nước 

Cấp nước tập trung cho sinh hoạt và sản xuất là vấn đề khá khó khăn đối 

với huyện do địa hình phức tạp và mật độ dân số thưa. Nguồn nước mặt, nước 

ngầm khá dồi dào nhưng việc tổ chức xây dựng cơ sở cung cấp nước chưa làm 

được. Hiện tại số hộ (cả hộ đô thị và nông thôn) đã và đang sử dụng nước hợp 

vệ sinh đạt 100%. (Nguồn: Báo cáo Thành tựu nổi bật sau 10 năm thành lập 
huyện; báo cáo kinh tế xã hội huyện năm 2021) 

Nước thải được thải trực tiếp qua hệ thống sông, hồ, kênh và tự do thấm. 

Chưa có hệ thống thu gom và xử lý. Tuy nhiên hiện phần lớn là nước thải sinh 
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hoạt nên mức độ ô nhiễm môi trường, cũng như ô nhiễm nguồn nước đang trong 

tầm kiểm soát. 

2.4.4. Hệ thống viễn thông 

Số thuê bao điện thoại trên địa bàn huyện đạt 40.914 thuê bao, phát triển 

mới trong năm 2021 đạt 20.455 thuê bao, tỷ lệ thuê bao điện thoại trên 100 

người dân đạt 64 thuê bao. 

Hiện nay 100% xã đã được phủ sóng điện thoại di động phục vụ nhu cầu 

sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 9/10 xã có điểm bưu 

điện văn hóa đạt tỷ lệ 90% và chưa có bưu điện huyện Lâm Bình. 

Diện tích quỹ đất bưu chính viễn thông trên địa bàn các xã, thị trấn như 

sau: xã Bình An 0,02 ha; xã Hồng Quang 0,01 ha; xã Khuôn Hà 0,02 ha; thị trấn 

Lăng Can 0,01 ha; xã Phúc Yên 0,07 ha; xã Thổ Bình 0,02 ha; xã Thượng Lâm 

0,06 ha; xã Xuân Lập 0,02 ha, xã Minh Quang 0,05 ha, xã Phúc Sơn 0,01 ha. 

2.4.5. Cơ sở hạ tầng xã hội 

a) Hệ thống trường học 

Giáo dục - đào tạo huyện Lâm Bình có đầy đủ các cấp học và trình độ đào 

tạo gồm có các cấp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông và đào tạo 

nghề. Tuy nhiên do dân số có sự chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang dịch 

vụ, công nghiệp nên một số điểm trường không đủ sĩ số học sinh để mở lớp.  

Trên địa bàn huyện hiện có 31 trường thuộc các cấp học (trong đó: 28 

trường thuộc thẩm quyền quản lý; 03 trường thuộc quản lý của Sở Giáo dục và 

Đào tạo: Trường THCS&THPT Thượng Lâm, Trường THPT Thượng Lâm, 

Trường THPT Minh Quang), 464 nhóm, lớp với 12.893 học sinh, cụ thể: 

- Giáo dục Mầm non: 10 trường mầm non công lập, 07 nhóm tư thục; 44 điểm 

trường (10 điểm trường chính và 34 điểm trường lẻ); 140 nhóm, lớp; 3.577 trẻ. 

Trong đó:  

+ Nhà trẻ: 38 nhóm, 900/2.155 trẻ, đạt tỷ lệ huy động 41,8%. 

+ Mẫu giáo: 102 lớp, 2.575/2.575 trẻ, đạt tỷ lệ huy động 100% . 

- Giáo dục phổ thông 21 trường, trong đó: 

+ Giáo dục tiểu học: 08 trường, 27 điểm trường lẻ, 197 lớp, 4.800 học sinh.  

+ Trung học cơ sở: 10 trường (04 trường trung học cơ sở, 02 bán trú liên 

cấp tiểu học và trung học cơ sở, 03 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học 

cơ sở, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở). Tổng số 84 lớp với 

2.906 học sinh. 

+ Trung học phổ thông: 03 trường (02 trường trung học phổ thông, 01 

trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông) với 45 lớp và 1.610 học 

sinh. 
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Sau khi thành lập huyện, đã từng bước tiến hành xây dựng hệ thống trường 

học bao gồm: trường nội trú huyện, trường trung học phổ thông, cơ sở vật chất 

các trường học từng bước được đầu tư theo hướng đạt chuẩn. Đến hết năm 2021 

trên địa bàn huyện có 432 phòng học, trong đó: Phòng học kiên cố 278 phòng 

(mầm non 71, tiểu học 117, trung học cơ sở 90); phòng bán kiên cố 146 phòng 

(mầm non 56, tiểu học 87, trung học cơ sở 3); phòng tạm 8 phòng (mầm non 03, 

tiểu học 05 (thượng Lâm 02, Hồng Quang 03). Trong năm 2021 đã xây mới 02 

phòng học điểm trường Khuổi Soan, xã Hồng Quang; 12 phòng học trường Tiểu 

học Thổ Bình; sửa chữa cải tạo lại cơ sở vật chất các trường Tiểu học Lăng Can, 

Thượng Lâm, Mầm non Thổ Bình, Phúc Sơn, Phúc Yên với tổng kinh phí 

10.129.000.000 đồng. 

Trong những năm học qua, giáo dục học sinh có sự chuyển biến tích cực 

cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn. Năm 2021, số trường mầm non trên địa 

bàn là 10 trường với 109 lớp, trong đó có 5 trường đạt đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ 

huy động trẻ trong độ tuổi đi mẫu giáo đạt 100%, tỷ lệ trẻ huy động đến nhà trẻ 

đạt 42,4%, học sinh đi học trường tiểu học, trung học cơ sở đủ điều kiện chuyển 

lớp, chuyển cấp hàng năm đạt trên 98%; số học sinh đủ điều kiện vào đại học, 

cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, không có học sinh vi phạm pháp luật. 

b) Hệ thống cơ sở y tế  

Huyện có 11 cơ sở khám chữa bệnh, 02 phòng khám đa khoa khu vực, 01 

trung tâm y tế huyện và 08 trạm y tế cơ sở, tổng số giường bệnh đạt 110 giường, 

trong năm đã thực hiện khám chữa bệnh cho 65.000 lượt người, số người được 

cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 34.572 người (người nghèo 9.258 người và 25.314 

người). Nhìn chung ngành y tế Lâm Bình duy trì và thực hiện chuyên môn có 

chiều sâu. Trong những năm tới cần phải đầu tư, nâng cấp cả về nhân lực, cơ sở 

vật chất, hệ thống trang thiết bị của ngành để đảm bảo phục vụ chăm sóc sức khoẻ 

cho nhân dân như đầu tư mở rộng các phòng khám đa khoa của huyện, trạm y tế 

các xã kể cả về đội ngũ y bác sỹ và các trang thiết bị chuyên ngành.  

c) Hệ thống văn hóa 

Hoạt động văn hoá, nghệ thuật thông tin cổ động huyện Lâm Bình trong 

những năm qua phát triển sâu rộng từ trung tâm huyện đến các tổ dân phố, thôn 

xóm, chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở được nâng cao, góp phần thực hiện tốt 

đường lối của Đảng về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc”. Trên địa bàn huyện có 10 nhà văn hóa xã, thị trấn; 10 đội văn nghệ quần 

chúng; có 8.120 đầu sách trong thư viện; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 

9.685 hộ và số thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa là 81 thôn, bản. 

 Phong trào xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa và phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư đã được nhân dân tích cực tham 

gia và đồng tình ủng hộ. Các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật diễn ra rất đa dạng, 

phong phú thu hút được nhiều đối tượng tham gia như tổ chức các lễ hội, liên 

hoan văn nghệ quần chúng chào mừng các ngày lễ lớn, tổ chức các cuộc thi hội 
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diễn nghệ thuật, sáng tác kịch, thơ, hò vè với nhiều chủ đề khác nhau nhằm tuyên 

truyền sâu rộng lối sống lành mạnh, ngợi ca tình yêu đất nước, con người, bài trừ 

các hủ tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội (mê tín dị đoan, ma túy, cờ bạc, mại 

dâm,...). Huyện hiện có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thượng Lâm, Khuôn Hà, 

Thổ Bình). Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần 

cho nhân dân; tỷ lệ gia đình văn hóa trên 86%; tỷ lệ thôn, bản đạt danh hiệu văn 

hóa 81%; tỷ lệ dân số được nghe Đài phát thanh 97%, xem truyền hình là 99%. 

Năm 2021 diện tích đất văn hóa ở trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: Bình An 

0,71 ha; Hồng Quang 0,41 ha; Khuôn Hà 0,89 ha; Lăng Can 1,24 ha; Phúc Yên 

0,51 ha; Thổ Bình 0,86 ha; Thượng Lâm 2,47 ha; Xuân Lập có 0,34 ha; Minh 

Quang 0,15 ha và Phúc Sơn 0,49 ha. 

c) Hệ thống thể thao 

Trung tâm thể dục - thể thao và sân vận động huyện chưa được đầu tư xây 

dựng. Trên địa bàn các xã, đã hình thành một số sân vận động trung tâm xã và 

một số sân thể thao ở các thôn bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Hiện 

trạng đất thể dục thể thao các xã, thị trấn trên địa bàn huyện như sau: xã Bình An 

có 1,16 ha; Hồng Quang 3,80 ha; Khuôn Hà 1,78 ha; Lăng Can 2,51 ha; Phúc Yên 

0,52 ha; Thổ Bình 0,38 ha; Thượng Lâm 2,84 ha; Xuân Lập có 0,22 ha; Minh 

Quang 1,27 ha và xã Phúc Sơn 4,38 ha. 

c) Hệ thống chợ 

Mạng lưới chợ trên địa bàn huyện có 8 chợ trung tâm. Trong đó, chợ 

huyện Lâm Bình (ở thị trấn Lăng Can rộng 7.955 m2) họp tất cả các ngày trong 

tháng, đây là trung tâm thương mại huyện, nơi diễn ra sự trao đổi, mua bán hàng 

hóa chính của người dân trên địa bàn huyện. 

Trên địa bàn huyện hiện còn xã Bình An và xã Phúc Sơn chưa có chợ 

trung tâm, còn lại xã Phúc Yên (chợ rộng 2.470 m2), xã Hồng Quang (chợ rộng 

2.000 m2), xã Thượng Lâm (chợ rộng 2.300 m2), xã Thổ Bình (chợ rộng 3.168 

m2), xã Xuân Lập (chợ rộng 3.000 m2) và xã Minh Quang (chợ rộng 2.900 m2). 

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

sử dụng đất. 

- Nhiệt độ: vào mùa đông, nhiệt độ thấp cuối mùa Đông là 11oC vào tháng 

1; Vào mùa Hạ: Nóng, nhiệt độ cao có khi tới 35oC (trung bình 31o÷30oC vào 

tháng 4 và tháng 5). Thời gian mùa Hạ từ tháng 4 đến tháng 10. Nhiệt độ mùa 

Đông thấp hơn vùng núi Tây Bắc 1÷2oC, thấp hơn vùng núi Đông Bắc 2oC, thấp 

hơn đồng bằng Bắc Bộ 1oC. Nhiệt độ trung bình năm 22oC; nhiệt độ cao nhất 

trung bình 29oC; nhiệt độ trung bình thấp nhất 17,8oC; nhiệt độ cao nhất tuyệt đối 

38,6oC; nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 8oC.  

Vào mùa hạ, nhiệt độ không khí cao làm tăng lượng bốc hơi từ bề mặt đất, 

thảm thực vật, ao hồ gây tổn thất dòng chảy.   
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- Lượng mưa: lượng mưa phân bố không đều theo các tháng trong năm. 

Chủ yếu tập trung vào mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 10. Nhiều nhất vào các 

tháng 6, 7, 8. Lượng mưa của ba tháng đó đạt tới 977 mm. Tháng mưa ít nhất là 

tháng 12 và tháng 1. Lượng mưa trung bình năm: 1.576 mm; lượng mưa ngày 

lớn nhất: 229,3 mm; số ngày mưa trung bình trong năm là 132 ngày. 

- Độ ẩm: độ ẩm tương đối trung bình 84%; độ ẩm tương đối thấp nhất 

trung bình 56%. 

- Nắng: số ngày nắng trung bình năm là 103 ngày. 

Tóm lại: Lâm Bình là một huyện miền núi cao thuộc tỉnh Tuyên Quang, 

khí hậu của huyện nằm trong vùng nhiệt đới và á nhiệt đới gió mùa, chia làm 2 

mùa rõ rệt: mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), mùa hạ (từ tháng 4 đến 

tháng 10); địa hình của huyện bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối và thung lũng 

sâu tạo thành các kiểu địa hình khác nhau: Địa hình núi cao hiểm trở; địa hình 

núi thấp và đồi thoải lượn sóng xen kẽ với các thung lũng và các cánh đồng phù 

sa nhỏ hẹp ven sông. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã làm cho các thiên 

tai đặc biệt là lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và thiệt hại 

về cơ sở hạ tầng... 

Huyện thường ít chịu ảnh hưởng của bão do có vị trí nằm sâu trong đất 

liền, nhưng lại là khu vực chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão gây mưa lớn. Mặt 

khác, đây là khu vực có độ phân cắt sâu lớn, sông suối ngắn, thung lũng hẹp độ 

dốc lớn, lại nằm trên sườn kiến tạo không vững chắc, địa hình đá vôi, khi có 

mưa lớn kéo dài và tập trung, tạo dòng chảy mạnh là các nguyên nhân chủ yếu 

gây trượt lở đất. Tại các sườn dốc và ngắn, các sông suối nhỏ và quanh co không 

kịp tiêu thoát nước là nguyên nhân chính gây lũ lụt kéo theo sạt lở đất xảy ra 

trên diện rộng và có nguy cơ tái diễn. Lũ lụt gia tăng sẽ làm tăng hiện tượng xói 

mòn, rửa trôi, sạt lở bờ sông, bồi lắng lòng dẫn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tài 

nguyên đất. 

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và bảo vệ môi trường UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức thực hiện tốt 

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đồi khí hậu. Nhận thức và năng lực ứng 

phó với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng của các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn được nâng cao; các nội dung, hoạt động ứng phó với biến đổi 

khí hậu được lồng ghép vào các quy hoạch chuyên ngành đảm bảo tính bền 

vững. Nhờ đó chất lượng nước và không khí ở Lâm Bình còn khá tốt; tài 

nguyên nước ngày càng được sử dụng hợp lý, hiệu quả; rừng phòng hộ trên núi 

Lâm Bình được bảo vệ nghiêm ngặt, việc quản lý sử dụng đất trong các lĩnh 

vực nông nghiệp, phi nông nghiệp ngày càng chặt chẽ hơn theo góc độ hạn chế 

ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 
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III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

2. Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất. 

2.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Năm 2021, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 91.754,76 ha, trong đó: sử 

dụng cho mục đích nông nghiệp là 85.070,25 ha, diện tích sử dụng cho mục đích 

phi nông nghiệp là 6.646,12 ha, diện tích đất chưa sử dụng có 38,38 ha, cụ thể 

như sau: 

Bảng 2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Bình 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   91.754,76 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 85.070,25 92,71 

  Trong đó:       

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.197,04 2,39 

  Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.617,77 1,76 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 579,27 0,63 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.445,54 1,58 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.663,30 1,81 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 50.275,56 54,79 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD     

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 29.389,63 32,03 

  Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 21.953,87 23,93 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 97,61 0,11 

1.8 Đất làm muối LMU     

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,58 0,002 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.646,12 7,24 

  Trong đó:       

2.1 Đất quốc phòng CQP 26,68 0,03 

2.2 Đất an ninh CAN 4,42 0,005 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK     

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN     

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,52 0,003 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,27 0,0003 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 183,42 0,20 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 3,56 0,004 

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

huyện, cấp xã 
DHT 5.148,94 5,61 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL     

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,84 0,004 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV     
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích (ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 388,71 0,42 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 51,92 0,06 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,61 0,02 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 0,14 0,0002 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG     

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,17 0,0002 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  SON 808,42 0,88 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 6,52 0,01 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK     

3 Đất chưa sử dụng CSD 38,38 0,04 

 (Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình) 

 

2.1.1. Đất nông nghiệp 

Năm 2021 đất nông nghiệp có 85.070,25 ha, chiếm 92,71% diện tích tự 

nhiên, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: thị trấn Lăng Can 6.977,85 

ha; xã Bình An 5.061,91 ha; xã Hồng Quang 5.678,79 ha; xã Khuôn Hà 

12.629,61 ha; xã Minh Quang 3.880,39 ha; xã Phúc Sơn 8.641,90 ha; xã Phúc 

Yên 16.378,60 ha; xã Thổ Bình 6.706,97 ha; xã Thượng Lâm 11.712,93 ha và 

xã Xuân Lập 7.401,29 ha.  

2.1.2. Đất phi nông nghiệp 

Năm 2021 đất phi nông nghiệp có 6.646,12 ha, chiếm 7,24% diện tích tự 

nhiên, phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: thị trấn Lăng Can 344,41 

ha; xã Bình An 199,04 ha; xã Hồng Quang 196,84 ha; xã Khuôn Hà 1.915,44 

ha; xã Minh Quang 286,81 ha; xã Phúc Sơn 441,91 ha; xã Phúc Yên 1.543,48 

ha; xã Thổ Bình 167,79 ha; xã Thượng Lâm 1.455,42 ha và xã Xuân Lập 94,99 

ha. 
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2.1.3. Đất chưa sử dụng 

Đất chưa sử dụng năm 2021 có 38,38 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, 
phân bố trên địa bàn các xã, thị trấn như sau: thị trấn Lăng Can 11,16 ha; xã 
Bình An 1,90 ha; xã Hồng Quang 0,37 ha; xã Khuôn Hà 0,27 ha; xã Phúc Sơn 
7,04 ha; xã Phúc Yên 13,40 ha; xã Thổ Bình 2,15 ha; xã Thượng Lâm 1,84 ha và 
xã Xuân Lập 0,26 ha. 

2.2. Biến động đất đai giai đoạn 2016-2021 

- Tổng diện tích tự nhiên của huyện Lâm Bình theo hiện trạng sử dụng đất  
năm 2016 cao hơn 0,02 ha so với năm 2020:  

+ Diện tích đất nông nghiệp năm 2020 biến động tăng 575,92 ha; nguyên 
nhân do đưa đất chưa sử dụng vào mục đích sản xuất nông lâm nghiệp. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2020 biến động tăng 48,64 ha so với 
năm 2016 do thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư, các khu 
đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 biến động giảm 624,58 ha, do 
chuyển phần lớn vào mục đích phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và một phần 
diện tích giảm do chuyển mục đích để xây dựng cơ sở hạ tầng, đất ở nông thôn.  

- Năm 2021 sau khi có nghị quyết số 1262/NQ-VQH14 ngày 27/4/2021 về 
việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn 
thuộc tỉnh Tuyên Quang, thì trên địa bàn huyện Lâm Bình có sự thay đổi địa 
giới hành chính đó là việc sáp nhập 2 xã Minh Quang và Phúc Sơn và thành lập 
Thị trấn Lăng Can, vì thế diện tích năm 2020; 2021 có các thay đổi như sau: 

+ Diện tích đất nông nghiệp năm 2021 biến động tăng 12.513,64 ha so với 
năm 2020; nguyên nhân do sáp nhập diện tích 2 xã Minh Quang và Phúc Sơn vào 
huyện Lâm Bình. 

+ Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2021 biến động tăng 738,8 ha so với 
năm 2020 do thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư, các khu 
đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thu hồi đất quốc phòng và sáp nhập 2 
xã Minh Quang, Phúc Sơn và huyện Lâm Bình. 

+ Diện tích đất chưa sử dụng năm 2021 biến động tăng 5,61 ha so với năm 
2020, nguyên nhân do sáp nhập 2 xã Minh Quang và Phúc Sơn vào huyên Lâm 
Bình 

Bảng 3: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2021 huyện Lâm Bình 

TT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích 

năm 

2016 (ha) 

Diện tích 

năm 

2020 (ha) 

Diện tích 

năm 

2021 (ha) 

Tăng (+); Giảm (-) 

So sánh 

2016-

2020 

So sánh 

2020-

2021 

  Tổng diện tích   78.496,74 78.496,72 91.754,76 -0,02 13.258,05 

1 Đất nông nghiệp NNP 71.980,70 72.556,62 85.070,25 575,92 12.513,64 

  Trong đó:             
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TT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích 

năm 

2016 (ha) 

Diện tích 

năm 

2020 (ha) 

Diện tích 

năm 

2021 (ha) 

Tăng (+); Giảm (-) 

So sánh 

2016-

2020 

So sánh 

2020-

2021 

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.484,02 1.485,36 2.197,04 1,34 711,67 

  

Trong đó: Đất 

chuyên trồng lúa 

nước 

LUC 1.099,94 1.099,78 1.617,77 -0,16 517,99 

  
Đất trồng lúa 

nước còn lại 
LUK 384,08 385,59 579,27 1,51 193,68 

1.2 
Đất trồng cây 

hàng năm khác 
HNK 833,40 834,16 1.445,54 0,76 611,38 

1.3 
Đất trồng cây lâu 

năm 
CLN 880,12 878,21 1.663,30 -1,91 785,09 

1.4 
Đất rừng phòng 

hộ 
RPH 42.771,48 43.461,63 50.275,56 690,15 6.813,93 

1.5 
Đất rừng đặc 

dụng 
RDD     0,00 0,00   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 25.940,64 25.824,69 29.389,63 -115,95 3.564,94 

  

Trong đó: Đất có 

rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 

RSN     21.953,87 0,00 21.953,87 

1.7 
Đất nuôi trồng 

thuỷ sản  
NTS 71,04 70,95 97,61 -0,09 26,66 

1.8 Đất làm muối LMU     0,00 0,00   

1.9 
Đất nông nghiệp 

khác 
NKH 0,00 1,61 1,58 1,61 -0,03 

2 
Đất phi nông 

nghiệp 
PNN 5.858,69 5.907,33 6.646,12 48,64 738,80 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 5,82 5,68 26,68 -0,14 21,00 

2.2 Đất an ninh CAN 4,40 4,42 4,42 0,02 0,00 

2.3 
Đất khu công 

nghiệp 
SKK     0,00 0,00   

2.4 
Đất cụm công 

nghiệp 
SKN     0,00 0,00   

2.5 
Đất thương mại, 

dịch vụ 
TMD 0,92 1,14 2,52 0,22 1,38 

2.6 

Đất cơ sở sản 

xuất phi nông 

nghiệp 

SKC 0,22 0,42 0,27 0,20 -0,15 

2.7 

Đất sử dụng cho 

hoạt động khoáng 

sản 

SKS 26,33 33,37 183,42 7,04 150,05 

2.8 

Đất sản xuất vật 

liệu xây dựng, 

làm đồ gốm 

SKX 3,05 3,05 3,56 0,00 0,51 
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TT 
Chỉ tiêu sử dụng 

đất 
Mã 

Diện tích 

năm 

2016 (ha) 

Diện tích 

năm 

2020 (ha) 

Diện tích 

năm 

2021 (ha) 

Tăng (+); Giảm (-) 

So sánh 

2016-

2020 

So sánh 

2020-

2021 

2.9 
Đất phát triển hạ 

tầng  
DHT 4.758,32 4.820,32 5.148,94 62,00 328,61 

2.10 
Đất danh lam 

thắng cảnh 
DDL       0,00   

2.11 
Đất sinh hoạt 

cộng đồng 
DSH 6,13 0,00 3,84 -6,13 3,84 

2.12 
Đất khu vui chơi, 

giải trí công cộng 
DKV       0,00   

2.13 
Đất ở tại nông 

thôn 
ONT 310,36 315,91 388,71 5,55 72,80 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT   0,00 51,92 0,00 51,92 

2.15 
Đất xây dựng trụ 

sở cơ quan 
TSC 14,57 15,41 16,61 0,84 1,20 

2.16 

Đất xây dựng trụ 

sở của tổ chức sự 

nghiệp 

DTS 0,00 0,14 0,14 0,14 0,00 

2.17 
Đất xây dựng cơ 

sở ngoại giao 
DNG       0,00   

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,55 0,03 0,17 -0,52 0,14 

2.19 
Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối  
SON 677,75 651,79 808,42 -25,96 156,63 

2.20 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC 6,53 6,52 6,52 -0,01 0,00 

3 
Đất chưa sử 

dụng 
CSD 657,35 32,77 38,38 -624,58 5,61 
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IV. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

- Căn cứ nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh địa giới 
hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang. 
Trong nghị quyết này có điều chỉnh toàn bộ 90,91 km2 diện tích tự nhiên, quy mô 
dân số 7.842 người của xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa và toàn bộ 41,67 
km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.757 người của xã Minh Quang, huyện 
Chiêm Hóa vào huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của 
huyện Lâm Bình (tính đến thời điểm quy hoạch 31/12/2021) là việc so sánh kết 
quả hiện trạng sử dụng đất đến ngày 31/12/2021 với Phương án quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 được UBND tỉnh xét duyệt. 

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND huyện và Quyết định của UBND 
tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các địa phương đã tiến hành tổ chức 
giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt 
bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu 
đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa 
bàn huyện. 

Kết quả thực hiện quy hoạch năm 2021 cụ thể như sau: 

Bảng 4: Bảng kết quả thực hiện quy hoạch đến năm 2021 huyện Lâm Bình 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo quyết 

định số 256 

QĐ/QĐ-

UBND 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ 

NHIÊN 
  78.496,72  91.754,76 13.258,05 116,89 

1 Đất nông nghiệp NNP 71.793,51 85.070,25 13.276,74 118,49 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 1.397,01 2.197,04 800,03 157,27 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 1.051,61 1.617,77 566,16 153,84 

  Đất trồng lúa nước còn lại LUK 345,41 579,27 233,87 167,71 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 769,27 1.445,54 676,27 187,91 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 840,20 1.663,30 823,10 197,96 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 42.797,96 50.275,56 7.477,60 117,47 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD         

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 25.872,66 29.389,63 3.516,97 113,59 

  
Trong đó: Đất có rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên 
RSN   21.953,87 21.953,87  - 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo quyết 

định số 256 

QĐ/QĐ-

UBND 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-)  

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 70,80 97,61 26,81 137,87 

1.8 Đất làm muối LMU         

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 45,61 1,58 -44,03 3,46 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.686,74 6.646,12 -40,61 99,39 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 59,97 26,68 -33,29 44,49 

2.2 Đất an ninh CAN 5,39 4,42 -0,97 82,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK         

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN         

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 143,85 2,52 -141,33 1,75 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 14,62 0,27 -14,35 1,85 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 42,01 183,42 141,41 436,60 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 5,95 3,56 -2,39 59,90 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng cấp 

quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

DHT 5.354,23 5.148,94 -205,30 96,17 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL         

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH   3,84 3,84  - 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 7,10   -7,10 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 310,90 388,71 77,81 125,03 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 67,97 51,92 -16,05 76,39 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 14,21 16,61 2,40 116,88 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 1,54 0,14 -1,40 9,09 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở ngoại 

giao 
DNG         

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,68 0,17 -0,51 25,00 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON 651,79 808,42 156,63 124,03 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 6,52 6,52 0,00 99,97 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK         

3 Đất chưa sử dụng CSD 16,47 38,38 21,91 233,05 

(Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang) 
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Kết quả thực hiện: 

- Có 20/41 chỉ tiêu đạt >= 100% (chiếm 48,8%), gồm: nhóm đất nông 

nghiệp có 09 chỉ tiêu (đất nông nghiệp; đất trồng lúa; đất chuyên trồng lúa nước; 

đất trồng lúa nước còn lại; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; 

đất rừng phòng hộ; đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản). Nhóm đất phi 

nông nghiệp có 11 chỉ tiêu (đất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động 

khoáng sản; đất thủy lợi; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây dựng cơ sở giáo dục 

đào tạo; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hỏa táng; đất ở tại nông thôn; đất xây 

dựng trụ sở cơ quan; đất sông ngòi, kênh rạch, suối) và nhóm đất chưa sử dụng 

với 01 chỉ tiêu. 

- Có 6/41 chỉ tiêu đạt trên 70-100% (chiếm 14,6%) thuộc nhóm đất phi 

nông nghiệp, bao gồm: đất an ninh; đất phát triển hạ tầng, cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã; đất giao thông; đất công trình năng lượng; đất ở tại đô thị; đất 

có mặt nước chuyên dùng. 

- Có 03/41 chỉ tiêu đạt 50-70% (chiếm 7,3%) thuộc nhóm đất phi nông 

nghiệp (đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất xây dựng cơ sở văn hóa; 

đất công trình bưu chính viễn thông). 

 - Có 12/41 chỉ tiêu đạt dưới 50% (chiếm 29,3%) gồm: nhóm đất nông 

nghiệp 01 chỉ tiêu (đất nông nghiệp khác). Nhóm đất phi nông nghiệp có 11 chỉ 

tiêu (đất quốc phòng, đất thương mại dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp; đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao; đất có di tích lịch sử văn hóa; đất 

bãi thải, xử lý chất thải; đất cơ sở tôn giáo; đất chợ; đất khu vui chơi, giải trí công 

cộng; đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất tín ngưỡng). 
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Phần II 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện đó là Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 

toàn Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm, thành quả 

của 10 năm xây dựng và phát triển huyện, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động 

hiệu quả nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế trọng tâm là kinh tế nông, lâm, 

nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, từng bước 

đáp ứng yêu cầu; phát huy và bảo tồn văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; 

giữ gìn môi trường sinh thái; đảm bảo an sinh xã hội; củng cố vững chắc an 

ninh, quốc phòng; tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ 

chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 

100% số xã trên địa bàn huyện đạt xã nông thôn mới. 

1.1. Về kinh tế 

a. Nông lâm nghiệp, thủy sản 

- Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế của địa phương theo hướng sản 

xuất hàng hóa, chuỗi giá trị gắn với nâng cao chất lượng. Tổ chức sản xuất tốt 

cây trồng, vật nuôi chủ yếu, giữ vững an ninh lương thực trên địa bàn. Phát huy 

tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu, diện tích mặt nước, nguồn nhân lực 

phát triển các vùng, chuỗi cây trồng, vật nuôi có lợi thế, giá trị kinh tế cao theo 

hướng sản xuất hàng hóa, quy trình Vietgrap, nông nghiệp hữu cơ gắn với 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tập trung vào các cây, con: chè San 

Tuyết, cây lạc, rau bò khai, trâu, dê núi, cá đặc sản, trứng vịt hồ, suối.  

 - Quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có. Nhân rộng mô hình sản 

xuất nông lâm kết hợp, sản xuất cây dược liệu dưới tán rừng,... phát triển rừng 

bền vững, vừa bảo vệ rừng, vừa đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Khảo sát, đánh giá giá trị nổi bật hệ sinh thái, động thực vật của địa phương để 

bảo tồn và quảng bá, giới thiệu, phát triển dược liệu, du lịch sinh thái đặc trưng. 

Sử dụng có hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp, nâng cao giá trị rừng trồng.  

 - Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất để mở rộng quy mô, 

nâng cao chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế trong sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản, nhất là hỗ trợ vốn, công tác khuyến nông, quy hoạch vùng sản 

xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi sản xuất, xây dựng thương 

hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và tiêu thụ sản phẩm... lựa chọn, xây dựng những 

sản phẩm chất lượng cao thành quà tặng phục vụ khách du lịch. Tiếp tục tìm 

hiểu, lựa chọn cây trồng, vật nuôi đặc sản, có giá trị kinh tế cao trồng thí điểm 

để đánh giá, nhân rộng, nhất là cây dược liệu, cây ăn quả, rau đặc sản.  
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b. Định hướng và nhiệm vụ phát triển du lịch, dịch vụ 

- Du lịch: giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 du lịch, dịch vụ 

trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Huy động nguồn lực đầu tư kết cấu 

hạ tầng du lịch, trọng tâm là xây dựng bến thủy, giao thông kết nối các vùng có 

tiềm năng, các danh lam thắng cảnh ở khu vực hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình, 

xây dựng làng văn hóa du lịch ở những nơi có điều kiện. 

 + Xây dựng, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng của 

huyện như: du lịch cộng đồng (Homestay); du lịch trải nghiệm, khám phá hồ 

sinh thái Na Hang - Lâm Bình; khám phá hang động, thác nước ven hồ, rừng 

nguyên sinh; trải nghiệm lễ hội Lồng Tông, lễ hội Nhảy lửa. Nghiên cứu xây 

dựng sản phẩm du lịch sức khỏe, du lịch thực nghiệm. Khôi phục các làng nghề 

thủ công mây, tre, thổ cẩm theo hướng vừa sản xuất, chế tác quà lưu niệm, vừa 

phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm.  

 + Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá tiềm năng, lợi thế tài nguyên 

du lịch và các sản phẩm du lịch của địa phương, nhất là “Danh lam thắng cảnh 
quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình”. Đẩy mạnh xúc tiến, khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân đầu tư, khai thác tài nguyên, sản phẩm du lịch, ưu tiên du lịch 

cộng đồng, khu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận 

tải khách du lịch... chủ động liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tổ chức, 

địa phương có tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, trọng tâm là: huyện Na 

Hang, Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang; huyện Vị Xuyên, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang 

và huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, các công ty lữ hành,... 

 + Đẩy mạnh các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc 

của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở địa phương xây dựng thành các sản phẩm 

du lịch đặc trưng, nhất là các di tích lịch sử văn hóa, danh lam, thắng cảnh, các 

lễ hội, phong tục, tập quán, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực đặc sắc,... tăng 

cường bảo vệ, chỉnh trang cảnh quan, môi trường sinh thái, trồng bổ sung cây 

xanh, hoa, cây lá màu, nhất là ở các khu dân cư, các tuyến đường giao thông, 

các khu dịch vụ, các khu, điểm du lịch, khu vực hồ sinh thái Na Hang - Lâm 

Bình, xây dựng “Lâm Bình có không gian du lịch sạch - xanh - đẹp - an toàn”. 

 - Dịch vụ: đẩy mạnh các giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ gắn với 

quản lý chặt chẽ thị trường, nhất là chất lượng, giá cả các mặt hàng thiết yếu 

phục vụ tiêu dùng của Nhân dân. Cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác hiệu quả 

chợ trung tâm huyện, hệ thống chợ các xã Quy hoạch, phát triển hệ thống bán lẻ 

trên địa bàn huyện theo hướng tập trung, liên kết, chuyên nghiệp. Phát triển kinh 

doanh vận tải hàng hóa, vận tải hành khách bằng phương tiện đường bộ, phương 

tiện đường thủy. Quy hoạch, phát triển các khu dịch vụ tập trung tại trung tâm 

huyện, như: Trung tâm thương mại, ẩm thực, giải trí, sửa chữa máy móc, gia 

công cơ khí,... 

+ Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều 

hành của cấp ủy, chính quyền, kết nối, trao đổi thông tin giữa cấp ủy, chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với Nhân dân. Hỗ trợ doanh nghiệp, 
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tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là ở các khâu 

quản lý, chế biến, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm,... 

c. Định hướng, nhiệm vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

- Khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thuận 

lợi để thu hút các nhà đầu tư, hộ kinh doanh phát triển ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp, ưu tiên nghành nghề lợi thế của địa phương, như: sản xuất vật liệu xây 

dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất đồ gia dụng, quà lưu niệm, chế biến nông 

lâm sản,… 

d. Định hướng xây dựng cơ sở hạ tầng 

- Theo định hướng phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang, 

tuyến đường tỉnh lộ ĐT 185 được đầu tư nâng cấp thành đường quốc lộ 2C; 

tuyến đường tỉnh lộ ĐT 188 cũng được đầu tư nâng cấp mở rộng. Đây là 2 tuyến 

giao thông trọng điểm của huyện giúp kết nối giao thương, đi lại giữa các xã 

trong huyện và giữa huyện Lâm Bình với các địa phương lân cận. 

 - Quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng đã được đầu tư. 

Điều chỉnh quy hoạch chung khu vực trung tâm huyện theo hướng phát triển đô 

thị văn minh mang bản sắc miền núi gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục huy 

động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại trung tâm huyện (hoàn thiện 

hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải; các thiết chế văn hóa; hạ tầng 

thương mại, dịch vụ; vườn hoa, cây xanh...); xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, 

dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế; đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu vực 

trung tâm các xã, nhất là các xã là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của khu vực; cứng hóa 100% đường trục xã, nâng tỉ lệ cứng hóa đường giao 

thông nội thôn, liên thôn; cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn. 

- Mở rộng giải pháp huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng. Ngoài ngân sách 

nhà nước, đẩy mạnh nguồn lực xã hội hóa bằng việc khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch,... đề xuất 

cơ quan chủ quản đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ đến 

trung tâm huyện; hệ thống hạ tầng viễn thông, thông tin, bưu điện; hệ thống điện 

lưới quốc gia. 

2. Định hướng sử dụng đất theo khu chức năng 

2.1. Khu vực sản xuất nông nghiệp 

- Khu trồng lúa nước: phát triển sản xuất quy mô tập trung gắn với công 

nghiệp hóa trong các khâu từ làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tạo ra nền nông nghiệp sản xuất hàng 

hóa, từng bước đưa sản phẩm có giá trị kinh tế cao, bền vững. Đẩy mạnh áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ cao nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm giá 
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thành và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung ở Thượng Lâm, Lăng Can, Minh 

Quang... 

- Sản xuất rau màu: theo hướng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, 

sản xuất Vietgahp, sản xuất hữu cơ. 

- Khu sản xuất lạc hàng hóa: phát triển theo quy mô tập trung, gắn với cơ 

giới hóa, bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

Vùng lạc tập trung: Thổ Bình, Bình An, Minh Quang, Phúc Sơn... 

- Khu sản xuất chè Shan Tuyết: phát triển theo hướng hữu cơ, xây dựng 

thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, diện tích chè tập trung ở xã Thổ Bình. 

- Khu trồng và phát triển cây ăn quả: tập trung vào phát triển diện tích cây 

ăn quả, cây dược liệu,... ở các thị trấn Lăng Can, xã Bình An, xã Xuân Lập....  

2.2. Khu phát triển lâm nghiệp 

Thực hiện đẩy mạnh công tác trồng mới kết hợp với bảo vệ, khoanh nuôi 

tái sinh rừng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Đối với những diện tích 

rừng phòng hộ không hoặc ít xung yếu đề nghị chuyển sản rừng sản xuất và mục 

đích phi nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 

2.3. Khu phát triển du lịch 

Các khu du lịch: sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vui chơi giải trí, trạm dừng 

chân, điểm ngắm cảnh, đường dạo, các tuyến leo núi gắn với du lịch tham quan cảnh 

quan thiên nhiên và du lịch tâm linh, tham quan các công trình di tích lịch sử văn 

hoá: làng du lịch sinh thái Nà Tông, Nặm Đíp, các điểm thác du lịch; Khuổi Nhi, 

Khuổi Súng, Khuổi Pín, Hang Pia Vài, du lịch lòng hồ thủy điện.... 

2.4. Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) 

Định hướng trên địa bàn huyện sẽ hình thành và phát triển cụm công 

nghiệp trên địa bàn xã Phúc Sơn với quy mô 75 ha và cũng hình thành các điểm 

tiểu thủ công nghiệp: Thổ Bình, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Minh Quang... phát 

triển các lĩnh vực ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp. 

2.5. Khu đô thị - thương mại - dịch vụ 

- Khu vực đô thị: tập trung ở thị trấn Lăng Can; xã Thượng Lâm; xã 

Khuôn Hà và xã Phúc Sơn. 

- Khu trung tâm thương mại: tập trung ở thị trấn Lăng Can, trung tâm 

các xã, các khu du lịch. 

- Phát triển khu nhà ở kết hợp du lịch với tính chất là khu nhà ở sinh thái 

gắn liền với các hoạt động thương mại dịch vụ và mang nét bản sắc dân tộc của 

địa phương. 
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II. DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 

NĂM 2030 

(Đính kèm trong tài liệu) 

III. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

Bảng 5: Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 huyện Lâm Bình 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2021 

Điều chỉnh quy 

hoạch đến năm 

2030 
Tăng (+); 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  Tổng diện tích   91.754,76 100,00 91.754,76 100,00 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 85.070,25 92,71 84.254,81 91,83 -815,44 

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.197,04 2,39 2.104,74 2,29 -92,30 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 1.617,77 1,76 1.554,79 1,69 -62,98 

  
Đất trồng lúa nước còn 

lại 
LUK 579,27 0,63 549,95 0,60 -29,32 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 1.445,54 1,58 1.335,18 1,46 -110,36 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.663,30 1,81 1.759,08 1,92 95,79 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 50.275,56 54,79 49.544,70 54,00 -730,86 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 29.389,63 32,03 29.347,87 31,99 -41,75 

  
Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự nhiên 
RSN 21.953,87 23,93 21.852,62 23,82 -101,25 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 97,61 0,11 97,46 0,11 -0,15 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,58 0,002 65,78 0,07 64,20 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.646,12 7,24 7.477,76 8,15 831,64 

  Trong đó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 26,68 0,03 83,04 0,09 56,36 

2.2 Đất an ninh CAN 4,42 0,005 8,61 0,01 4,19 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 75,00 0,08 75,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,52 0,003 146,49 0,16 143,97 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 0,27 0,0003 29,24 0,03 28,97 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 183,42 0,20 261,03 0,28 77,61 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2021 

Điều chỉnh quy 

hoạch đến năm 

2030 
Tăng (+); 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây 

dựng, làm đồ gốm 
SKX 3,56 0,004 8,46 0,01 4,90 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 5.148,94 5,61 5.489,28 5,98 340,34 

  Trong đó:             

  Đất giao thông DGT 513,62 0,56 770,04 0,84 256,42 

  Đất thủy lợi DTL 121,14 0,13 127,45 0,14 6,31 

  
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH 8,07 0,01 20,14 0,02 12,07 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,79 0,01 8,25 0,01 0,46 

  
Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
DGD 38,44 0,04 43,32 0,05 4,88 

  
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 18,86 0,02 29,71 0,03 10,85 

  
Đất công trình năng 

lượng 
DNL 4.375,28 4,77 4.380,24 4,77 4,96 

  
Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
DBV 0,29 0,0003 0,56 0,001 0,27 

  
Đất xây dựng kho dự trữ 

quốc gia 
DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 0,38 0,0004 1,38 0,002 1,00 

  
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 2,99 0,00 15,17 0,02 12,18 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,80 0,001 0,80 

  
Đất làm nghĩa trang, nhà 

tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 60,00 0,07 84,10 0,09 24,10 

  
Đất xây dựng cơ sở khoa 

học và công nghệ 
DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Đất xây dựng cơ sở dịch 

vụ xã hội 
DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Đất chợ DCH 2,08 0,002 8,12 0,01 6,04 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 1,00 0,001 1,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3,84 0,004 3,74 0,00 -0,10 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải trí 

công cộng 
DKV 0,00 0,00 7,40 0,01 7,40 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 388,71 0,42 460,08 0,50 71,37 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 51,92 0,06 68,1 0,07 16,14 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ TSC 16,61 0,02 15,23 0,02 -1,38 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng 2021 

Điều chỉnh quy 

hoạch đến năm 

2030 
Tăng (+); 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

quan 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 0,14 0,0002 1,84 0,00 1,70 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,17 0,0002 4,54 0,00 4,37 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON 808,42 0,88 808,22 0,88 -0,20 

2.20 
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
MNC 6,52 0,01 6,52 0,01 0,00 

2.21 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 38,38 0,04 22,18 0,02 -16,20 

2. So sánh với dự thảo phân khai sử dụng đất của tỉnh phân bổ 

Bảng 6: So sách các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch huyện Lâm Bình đến 

năm 2030 với chỉ tiêu phân khai của tỉnh (ngày 14/9)  

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Các chỉ tiêu 

So sánh 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Hiện trạng 

năm 2021 

(ha) 

Phân khai 

của tỉnh 

(ha) 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

đến 2030 

(ha) 

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

(5) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH 

TỰ NHIÊN 
  91.754,76 91.754,76 91.754,76 0,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 85.070,25 84.397,60 84.254,81 -142,79 

  Trong đó:           

1.1 Đất trồng lúa LUA 2.197,04 2.147,86 2.104,74 -43,12 

  
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước 
LUC 1.617,77 1.587,44 1.554,79 -32,66 

  
Đất trồng lúa nước còn 

lại 
LUK 579,27 0,00 549,95 549,95 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 1.445,54 1.387,00 1.335,18 -51,82 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1.663,30 2.358,53 1.759,08 -599,45 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 50.275,56 49.778,81 49.544,70 -234,11 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 29.389,63 28.582,00 29.347,87 765,87 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Các chỉ tiêu 

So sánh 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Hiện trạng 

năm 2021 

(ha) 

Phân khai 

của tỉnh 

(ha) 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

đến 2030 

(ha) 

  

Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 

nhiên 

RSN 21.953,87 19.782,94 21.852,62 2.069,68 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản  NTS 97,61 97,80 97,46 -0,34 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 1,58 45,60 65,78 20,18 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.646,12 7.335,25 7.477,76 142,51 

  Trong đó:           

2.1 Đất quốc phòng CQP 26,68 81,00 83,04 2,04 

2.2 Đất an ninh CAN 4,42 8,53 8,61 0,08 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 75,00 75,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2,52 148,60 146,49 -2,11 

2.6 
Đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp 
SKC 0,27 50,00 29,24 -20,76 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
SKS 183,42 252,20 261,03 8,83 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ gốm 
SKX 3,56 13,00 8,46 -4,54 

2.9 

Đất phát triển hạ tầng 

cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

DHT 5.148,94 5.419,32 5.489,28 69,95 

  Trong đó:   0,00 0,00 0,00 0,00 

  Đất giao thông DGT 513,62 741,80 770,04 28,24 

  Đất thủy lợi DTL 121,14 118,77 127,45 8,68 

  
Đất xây dựng cơ sở văn 

hóa 
DVH 8,07 15,73 20,14 4,42 

  Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 7,79 7,92 8,25 0,33 

  
Đất xây dựng cơ sở 

giáo dục và đào tạo 
DGD 38,44 41,78 43,32 1,54 

  
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
DTT 18,86 29,00 29,71 0,71 

  
Đất công trình năng 

lượng 
DNL 4.375,28 4.381,82 4.380,24 -1,58 

  
Đất công trình bưu 

chính viễn thông 
DBV 0,29 0,56 0,56 -0,01 

  
Đất xây dựng kho dự 

trữ quốc gia 
DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Đất có di tích lịch sử - 

văn hóa 
DDT 0,38 1,38 1,38 0,00 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Các chỉ tiêu 

So sánh 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Hiện trạng 

năm 2021 

(ha) 

Phân khai 

của tỉnh 

(ha) 

Điều chỉnh 

quy hoạch 

đến 2030 

(ha) 

  
Đất bãi thải, xử lý chất 

thải 
DRA 2,99 13,57 15,17 1,60 

  Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,60 0,80 0,20 

  

Đất làm nghĩa trang, 

nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 

NTD 60,00 60,00 84,10 24,10 

  
Đất xây dựng cơ sở 

khoa học và công nghệ 
DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Đất xây dựng cơ sở 

dịch vụ xã hội 
DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Đất chợ DCH 2,08 6,40 8,12 1,72 

2.10 
Đất danh lam thắng 

cảnh 
DDL 0,00 1,00 1,00 0,00 

2.11 
Đất sinh hoạt cộng 

đồng 
DSH 3,84 4,70 3,74 -0,96 

2.12 
Đất khu vui chơi, giải 

trí công cộng 
DKV 0,00 7,10 7,40 0,30 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 388,71 441,00 460,08 19,08 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 51,92 68,00 68,06 0,06 

2.15 
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
TSC 16,61 15,06 15,23 0,17 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
DTS 0,14 1,54 1,84 0,30 

2.17 
Đất xây dựng cơ sở 

ngoại giao 
DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 0,17 1,42 4,54 3,12 

2.19 
Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch, suối  
SON 808,42 813,00 808,22 -4,78 

2.20 
Đất có mặt nước 

chuyên dùng 
MNC 6,52 6,52 6,52 0,00 

2.21 
Đất phi nông nghiệp 

khác 
PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 38,38 22,13 22,18 0,05 

Nhìn chung, nhu cầu sử dụng đất của huyện cơ bản đáp ứng dự thảo chỉ 

tiêu phân khai của tỉnh, tuy nhiên để phục vụ nhu cầu sử dụng đất của huyện gắn 

với phát triển kinh tế - xã hội thì có một số chỉ tiêu lệch so với phân khai của 

tỉnh, một số chỉ tiêu đó là: 

- Đất cây lâu năm, nhu cầu của huyện là 1.759,08 ha thấp hơn so với chỉ 

tiêu phân bổ gần 600 ha. 



 

39 

 

- Đất rừng phòng hộ huyện xác định là 49.544,7 ha, thấp hơn 234 ha so với 

tỉnh phân bổ. 

- Đất rừng sản xuất huyện xác định là 29.347,9 ha, cao hơn 765,9 ha so với 

tỉnh phân bổ. 

- Đất nông nghiệp khác huyện xác định là 65,78 ha, cao hơn 20,18 ha so 

với tỉnh phân bổ. 

- Đất quốc phòng, huyện xác định là 83,04 ha, cao hơn 2,04 ha với tỉnh 

phân bổ. 

- Đất an ninh, huyện xác định là 8,61 ha, cao hơn 0,08 ha với tỉnh phân bổ. 

- Đất thương mại dịch vụ huyện xác định là 146,5 ha, thấp hơn là 2,11 ha 

với tỉnh phân bổ. 

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp huyện xác định là 29,24 

ha, thấp hơn là 20,76 ha. 

- Đất hoạt động khoáng sản huyện xác định là 261,03 ha, cao hơn là 8,83 

ha. 

- Đất giao thông huyện xác định là 770,04 ha, cao hơn 28,24 ha so với chỉ 

tiêu phân khai của tỉnh. 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa huyện xác định là 20,14 ha, cao hơn 4,42 ha 

so với chỉ tiêu phân khai của tỉnh. 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo huyện xác định là 43,32 ha, cao 

hơn 1,54 ha so với chỉ tiêu phân khai của tỉnh. 

- Đất cơ sở thể thao huyện xác định là 29,71 ha, cao hơn 0,71 ha so với chỉ 

tiêu phân khai của tỉnh. 

- Đất nghĩa trang nghĩa địa huyện xác định là 84,1 ha, cao hơn 24,1 ha so 

với chỉ tiêu phân khai của tỉnh (chỉ tiêu phân khai tỉnh trong cả giai đoạn vẫn giữ 

nguyên 60 ha đất nghĩa trang theo hiện trạng thống kê năm 2021). 

- Đất ở nông thôn huyện xác định là 460,08 ha, cao hơn 19,1 ha so với chỉ 

tiêu phân khai của tỉnh. 

- Đất ở đô thị huyện xác định là 68,06 ha, cao hơn 0,06 ha so với chỉ tiêu 

phân khai của tỉnh. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối huyện xác định là 808,22 ha, thấp hơn 

4,8 ha so với chỉ tiêu phân khai của tỉnh. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình giai đoạn 

2021-2030 được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện, tỉnh Tuyên Quang và các định hướng, nhu cầu sử dụng đất 

của các ngành, lĩnh vực, các địa phương. Phương án điều chỉnh quy hoạch đảm 

bảo đáp ứng đầy đủ, hợp lý nhu cầu đất cho sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời cũng đảm bảo tính khả thi, phù hợp với 

nguồn lực đầu tư, khả năng thu hút đầu tư của huyện. 

Thực hiện theo phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 đất nông 

nghiệp của huyện còn 84.254,81 ha, giảm 815 ha so với năm 2021 (chiếm 

91,83% tổng diện tích tự nhiên); đất phi nông nghiệp 7.477,8 ha, tăng trên 831,6 

ha so với năm 2021 (chiếm 8,15% tổng diện tích tự nhiên); đất chưa sử dụng 

được đưa một phần vào sử dụng, đến năm 2030, diện tích đất chưa sử dụng còn 

22,18 ha (chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên). Kết quả của phương án đã đáp 

ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, tăng 

cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, trên cơ sở cân đối hài hoà giữa các nhu 

cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm bảo được tính thực tiễn và khả thi cao. 

Trong giai đoạn quy hoạch, quỹ đất nông nghiệp nói chung, quỹ đất sản 

xuất nông nghiệp nói riêng ngày một giảm đi do dành quỹ đất cho quá trình phát 

triển đô thị, nông thôn, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá, xây 

dựng cơ sở hạ tầng. Song lại có những bước phát triển đáng kể về chất theo 

hướng nâng cao giá trị đó là tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất 

theo các khu, vùng tập trung, nâng cao chất lượng nông sản,… đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của người dân; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng góp phần nâng cao hiệu 

quả sử dụng đất. 

Phương án cũng đã đặc biệt quan tâm, dành quỹ đất cho phát triển du lịch 

đó là quỹ đất hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch như bến bãi, giao thông, trạm 

dừng nghỉ,… được cân đối dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng vị trí trên từng 

đơn vị hành chính của huyện phục vụ tốt nhất định hướng phát triển du lịch, dịch 

vụ đã được xác định tại Đại hội Đảng lần thứ II của huyện giai đoạn 2020-2025 

và dài hạn hơn nữa. 

Nhu cầu sử dụng đất cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại - dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được tính toán có 

tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành cụm công nghiệp, điểm công 

nghiệp tập trung, có vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt 
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nhu cầu mặt bằng sản xuất cho các nhà đầu tư. Các trung tâm thương mại - dịch 

vụ, phục vụ đắc lực cho các hoạt động thương mại - dịch vụ cũng như nhu cầu 

vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân. 

Phương án điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 cũng đã cân đối đủ quỹ 

đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn cho từng điểm, từng đơn vị hành 

chính, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu thực 

hiện đô thị hoá. Các khu dân cư sau khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở 

thành điểm sáng văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo 

sức lan tỏa lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn. 

Phương án điều chỉnh quy hoạch cũng đã dành quỹ đất cho phát triển các 

nhu cầu: đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất 

phát triển hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, năng lượng, truyền thông, y tế, văn hoá, 

giáo dục,…)… trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đất, phù hợp với phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện trong cả giai đoạn quy hoạch, đảm bảo tiết kiệm, hợp 

lý trong sử dụng đất. 

II. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang xem xét phê duyệt phương án 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Lâm Bình để kịp thời đưa vào sử 

dụng, đáp ứng nhu cầu quản lý, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh và bảo vệ môi trường.  

Đề nghị tỉnh cân đối hỗ trợ kinh phí để tiến hành triển khai đo đạc địa 

chính cho các xã còn lại trong thời gian sớm nhất. 

Đến nay, sau hơn mười năm thành lập và phát triển, tuy đã đạt được nhiều 

thành công bước đầu, xong huyện còn nhiều khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm tạo 

điều kiện về cơ chế, chính sách, vốn đầu tư,... cho huyện, đặc biệt là đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển các khu du lich, cơ sở thương 

mại - dịch vụ trên địa bàn, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu 

hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn huyện./. 

 

 

 

 

 


